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APRESENTAÇÃO 

 

Este documento apresenta os resultados da avaliação do Plano Estadual de Educação do 
Tocantins (PEE), período de 2006 a 2015, coordenado e supervisionado pelo Conselho 
Estadual de Educação do Tocantins (CEE), órgão da Secretaria da Educação (SEDUC), por 
delegação do seu presidente. 

A avaliação abrangente percorre a vigência dos dez anos da Lei nº 1.859, de 06 de 
dezembro de 2007, e conta com a participação efetiva dos setores da SEDUC, com o apoio 
das universidades e da Secretaria do Desenvolvimento Econômico, Ciências e Tecnologia e 
Informação, bem com de uma equipe de especialistas na área de educação. 

O processo avaliativo, articulado ao levantamento pormenorizado das políticas, programas 
e ações do governo estadual, buscou a análise dos principais indicadores educacionais no 
período de 2006 a 2015. A indicação analítica das políticas implementadas em 2015 é parte 
desta análise, considerando a vigência do ano em curso. 

Assim, a apreciação e o exame crítico, baseados na relação entre os indicadores e as 
políticas, programas e ações do governo estadual, permitem sinalizar os avanços e desafios 
expressos no cumprimento das metas do PEE. 

A estrutura da proposta de avaliação teve como base a estrutura do instrumento de 
avaliação do Plano Nacional de Educação (PNE) realizando-se, apenas, os ajustes 
necessários, a fim de permitir a equalização do processo avaliativo, visto que o 
instrumento nacional foi muito bem considerado pelas equipes de avaliação e adequação 
do PEE. 

Há que se ressaltar o efetivo apoio técnico especializado do Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE), do censo escolar e dos diversos setores da SEDUC em 
fornecerem os dados necessários para o monitoramento dos indicadores.  

As comissões, constituídas, por meio da PORTARIA/SEDUC/CEE-TO nº 01/2014, de 18 de 
maio de 2014 e PORTARIA-SEDUC nº 1067, de 24 de junho de 2014, assumiram a revisão e 
atualização dos indicadores de acompanhamento das metas, bem como a indicação, a 
partir de relatórios descritivos, tendo em vista a supressão dos itens relativos ao nível de 
implementação e viabilidade de novas implementações e adequação ao novo PEE. 

A avaliação do PEE, no período de 2006 a 2015, coloca em evidência o papel do governo 
estadual como articulador da política estadual de educação e como ente responsável pelas 
iniciativas de cooperação técnica e financeira com União e os municípios. 

A perspectiva de análise mostra que os resultados apresentados são fruto da ação do 
governo estadual e dos esforços dos demais entes federados responsáveis pela educação 
estadual (União e os municípios), com especial destaque para os sistemas nacional e 
municipais de ensino, sem negligenciar o papel desempenhado, no processo, pela 
sociedade civil, no caso as instituições privadas. 

A linha desta avaliação, entretanto, incluem às ações, programas e políticas estaduais, e 
políticas implementadas pela União e parcerias com os municípios. Registra-se, entretanto, 
sua abrangência, ao considerar as ações do governo estadual e os indicadores relativos ao 
cumprimento das metas nos dois níveis da educação brasileira (educação básica e 
educação superior), assim como às etapas e modalidades da educação. 

A abrangência permite, seguramente, a apreensão do cenário e do contexto atual da 
realização das políticas educacionais, revelando importantes elementos analíticos para a 



 
 

compreensão dos avanços no cumprimento das metas do PEE pelo estado e dos desafios 
que se lhe impõe. 

Assim, aliado à necessidade de regulamentação do regime de colaboração entre os entes 
federados, destaca-se o esforço empreendido pelas diferentes esferas de poder como 
elemento fundamental para os resultados alcançados, empenho que será igualmente 
indispensável à superação dos desafios que ainda se apresentam ao aprimoramento da 
qualidade da educação estadual e consequentemente, a educação nacional. 

Considerando o papel do PEE na definição e implementação de um projeto estadual de 
educação, a introdução geral deste documento aborda quatro tópicos: a elaboração do 
PEE, a partir de uma reconstituição de um breve histórico; a estrutura do PEE; o processo 
de avaliação; e a avaliação do PEE sob a ótica estadual: concepção e metodologia. 

 

I - INTRODUÇÃO 
 

O PEE (2006-2015) apresenta em sua organização conceitos fundamentados na realidade do 
Estado do Tocantins, dentre eles as prioridades elencadas a partir de diagnósticos e 
necessidades de curto, médio e longo prazo a serem administradas por meio de 
planejamento, estratégico ou não, dependendo das condições que se apresentam os fatos.  

Assim, ao longo da vigência do PEE, o Tocantins detectou grandes desafios no campo 
educacional, relatadas pelas avaliações externas e internas, principalmente no processo de 
desempenho acadêmico e intelectual, bem como na permanência e fluxo escolar dos(as) 
alunos(as).  

A partir deste panorama, percebeu-se a urgência em rever as políticas públicas voltadas à 
educação, a fim de fortalecer as potencialidades regionais e locais e superar as 
fragilidades, tendo em vista os investimentos, financeiros e humanos, os quais ocupam 
lugar de destaque para uma educação de qualidade. Outrossim, um novo olhar foi 
imprescindível para enxergar as necessidades emergenciais de reestruturar o planejamento 
para que fosse capaz de atender as demandas identificadas. 

No aspecto ainda conceitual, ressaltam-se as diretrizes como fatores preponderantes do 
planejamento para o alcance das políticas propostas, sobretudo nas corresponsabilizações 
interfederativas, com definições claras dos compromissos a serem formalizados. 

Desse modo, as diretrizes assumem o papel de permear os procedimentos adequados para 
apontar possibilidades, responsabilidades e compromissos, garantindo objetividade para 
solidificar o planejamento, com maior clareza. 

A perspectiva projetada nos objetivos e metas responde as proposições e eleva as 
projeções para o alvo, a fim de garantir que o planejamento seja de fato sustentado nas 
demandas apontadas pelo diagnóstico e, ainda, orienta o alcance dos indicadores e 
resultados esperados. 

 A convergência entre diretrizes, metas e estratégias do atual PEE resultou na 
interpretação de que é necessário combinar o planejamento com a sua execução para 
atingir percentuais cada vez mais satisfatórios daquilo que se propôs. Caso contrário, 
resultará em um plano irreal e controverso com as políticas desenvolvidas. 

 Por tudo isso, a avaliação é ferramenta indispensável para visualização, correção e 
renovação de instrumentos sistematizados que confere a criticidade e a análise dos fatos 
ocorridos, assim como projeta para um novo planejamento com parâmetros cada vez mais 
claros e consistentes, que minimizem as lacunas para superação dos desafios identificados. 



 
 

 

BREVE HISTÓRICO 
 

O CEE, por meio do seu presidente, professor Cicinato Mendes da Silva, reuniu-se no dia 2 
de junho de 2014, nas dependências do Conselho com o ex-presidente da Comissão de 
Elaboração do PEE (2006-2015), professor Raymundo Aires Filho, cujo objetivo foi resgatar 
os processos históricos as memórias da construção do documento em vigência até 31 de 
dezembro de 2015. Durante a reunião, a presidente da Comissão Paritária de Avaliação do 
PEE, professora Joana D’Arc Alves Santos abordou sobre a importância de compreender os 
mecanismos que nortearam a elaboração do atual Plano, a fim de subsidiar as discussões 
futuras do novo plano a ser elaborado para o próximo decênio.  

O ex-presidente da Comissão de Elaboração do PEE (2006-2015) fez uma memória desse 
trabalho e destacou que o Plano Estadual de Educação (2006-2015) é o resultado de uma 
construção coletiva, em que se registrou a participação de diversos profissionais da SEDUC, 
das regionais de educação, que à época eram Diretorias Regionais de Ensino (DREs), bem 
como as unidades de ensino, que atuaram sistematicamente nas etapas de elaboração.  

Relatou ainda que as discussões internas dos membros da comissão de elaboração, 
submetidas inicialmente, ao grupo de sistematização da SEDUC e encaminhadas, 
posteriormente, para apreciação da SEDUC. Após a consolidação das várias discussões no 
âmbito da SEDUC, as propostas foram apresentadas aos diretores regionais de ensino e 
coordenadores regionais, que distribuíram a minuta do plano para todas as unidades de 
ensino, estaduais e municipais.  

Após esta fase de conhecimento, as unidades de ensino reuniram-se, por municípios, para 
analisar e sugerir metas e ações tendo como base a realidade local. Posteriormente, todas 
as contribuições foram rediscutidas no âmbito de cada regional de ensino com membros da 
comissão de elaboração do plano, para finalmente, serem consolidadas. O professor 
Raymundo esclareceu, também, que a definição dos indicadores estaduais levou em 
consideração a realidade do Estado do Tocantins, a fim de traçar metas exequíveis. 

Desde modo, após receber a aprovação dos profissionais da educação, o PEE (2006-2015) 
foi aprovado pela Assembleia Legislativa, por meio da Lei Estadual nº 1.859, de 6 de 
dezembro de 2007. 

 

PROCESSO DE AVALIAÇÃO 
 

A avaliação do PEE contemplou todos os níveis e modalidades de ensino, bem como as 103 
(cento e três) metas, analisadas pela Comissão Técnica de Adequação da SEDUC, a partir 
do levantamento de dados, documentos, projetos, programas e ações desenvolvidas ao 
longo do decênio (2006-2015).  

A tarefa de buscar subsídios para sustentar o cumprimento do que se propôs contribuiu 
para uma análise crítica do planejamento ao longo da vigência do PEE. 

Muitos foram os desafios encontrados, no que se refere às parcerias e colaborações 
externas, haja vista a ausência de registros documentados por parte dos gestores 
responsáveis pelo processo educacional. 

O incansável esforço para enxergar os resultados situou a SEDUC sobre suas demandas 
emergenciais, no que tange ao planejamento participativo e exequível.  



 
 

A estrutura do PEE atual resultou em sobreposições de metas e estratégias, em virtude de 
um planejamento organizado por níveis e modalidades de ensino, principalmente, quanto 
às temáticas educacionais gerais que perpassam todos os eixos. 

A avaliação deste PEE ocorreu de modo participativo entre CEE, instituições de ensino 
superior, Sindicato dos Trabalhadores da Educação (SINTET) e SEDUC. Todos imbuídos de 
um só propósito, embora o tempo exíguo demonstrasse a grande necessidade de atender a 
exigência nacional de prazos, no tocante às adequações estaduais, fato esse que resultou 
em uma agenda consistente de trabalho contínuo, com dedicação exclusiva da Comissão 
Técnica de Adequação do PEE. 

A Comissão Paritária de Avaliação do PEE, instituída pelo CEE, contemplou a 
representatividade da educação superior e órgãos representativos da categoria dos(as) 
professores(as).  Sua responsabilidade iniciou com a elaboração do instrumento de coleta 
de dados e finalizou com a validação de todo o processo avaliativo. 

A partir de todo esse contexto avaliativo, percebeu-se que muitos são os desafios 
identificados para garantir a educação de qualidade no âmbito do Estado. 

A sistemática de acompanhamento, monitoramento e registro, como patrimônio imaterial 
das políticas públicas desenvolvidas pelos governos, representa atualmente a maior 
fragilidade no campo da gestão macro da educação estadual.  

A contribuição das instituições de ensino superior para análise crítica dos resultados 
obtidos, mediante as proposições de metas do atual PEE, fez do documento final de 
avaliação um instrumento científico capaz de revelar implícita e explicitamente as 
condições reais da educação. 

Assim, para contrapor à realidade atual e embasar o planejamento para o próximo 
decênio, o regime de colaboração entre o Estado e os municípios consolida-se com esse 
novo marco diagnóstico, revelando potencialidades e perspectivas futuras, a partir de um 
olhar estratégico e coletivo. 

Desse modo, a participação daqueles que estão ligados diretamente na gestão de políticas 
públicas revelou significados positivos na conduta dos novos rumos da educação estadual. 
O empenho, o compromisso e a seriedade em traduzir a realidade em informações 
concretas trouxeram à tona um cenário educacional marcado por grandes desafios.   

 

METODOLOGIA 
 

Os caminhos percorridos na avaliação do PEE (2006-2015) demandaram esforços, 
comprometimento e participação qualificada de todos os envolvidos no processo. As 
estratégias elaboradas, por meio de um instrumento específico para avaliar as 103 (cento e 
três) metas, considerando a análise e os resultados obtidos, mediante o cumprimento do 
que se propôs nesse PEE foram fundamentais para a materialização desta avaliação. 

O CEE, em busca de um instrumento que atendesse as especificidades pedagogicamente 
eficientes, espelhou-se no instrumento nacional de avaliação do PNE com adaptações 
pertinentes para atender a realidade proposta. De posse do instrumento reestruturado, 
encaminhou à SEDUC para apreciação e possíveis contribuições. 

Nesse ínterim, o CEE instituiu a Comissão Paritária de Avaliação do PEE (2006-2015), cuja 
atribuição foi avaliar e orientar na elaboração do novo PEE, com base na realidade e 
demandas atuais, bem como nas 20 (vinte) metas do PNE (2011-2021). 



 
 

Para a garantia de um processo avaliativo transparente, real e eficiente foi indispensável a 
parceria com a SEDUC, esta instituiu a Comissão Técnica de Adequação, composta por 
gestores e técnicos da pasta, com a finalidade de levantar os dados e informações 
pertinentes ao atendimento das metas de cada nível e modalidade de ensino, contidas no 
PEE (2006-2015). 

Com a formalização das duas comissões, iniciou-se o processo de validação do instrumento, 
a partir de várias reuniões, cujo objetivo foi identificar os indicadores de cada meta e, no 
caso da ausência destes, definir quais procedimentos deveriam ser seguidos. Outros pontos 
importantes, identificados durante essas reuniões foram: inexistência de políticas 
sistematizadas planejadas para o atendimento das metas do PEE, trabalho realizado sem os 
devidos registros, necessidade de sistematizar o PEE como instrumento de gestão e a 
descontinuidade dos processos pedagógicos e avaliativos. 

A coleta de dados iniciou em agosto de 2014, com agenda periódica de devolutivas e 
intervenções por parte da comissão paritária de avaliação à Comissão Técnica de 
Adequação. O cronograma previa a conclusão em dezembro de 2014, porém em detrimento 
da complexidade e da demanda de trabalho não foi possível cumprir com as datas 
estipuladas, fato este que resultou em um replanejamento para 2015. Desse modo, os 
trabalhos foram retomados com o apoio da nova gestão que se posicionou favoravelmente 
desde o momento em que tomou conhecimento de todo o processo. 

Uma vez concluído todo o levantamento de dados, a comissão de adequação respondeu 
satisfatoriamente ao chamado da comissão de avaliação para a dedicação exclusiva, 
durante todo o mês de fevereiro de 2015, com a finalidade de elaborar o documento 
referencia, que será discutido em audiências públicas locais e  regionais. 

O documento referência, concluído sob a coordenação das duas comissões, contempla o 
primeiro diagnóstico, composto pela avaliação do PEE (2006-2015); o segundo diagnóstico, 
compreendido pelas novas demandas atuais e o PNE (2011-2021); as diretrizes; as metas e 
as estratégias para o próximo decênio. 

O Fórum Estadual de Educação (FEE), órgão representativo da sociedade educacional, será 
responsável pela realização das audiências públicas juntamente com a comissão de 
avaliação.  Após o recebimento do documento referência, encaminhará a todas as unidades 
de ensino e secretarias municipais de educação, cópias digitalizadas para as discussões nas 
audiências. 

As escolas terão a oportunidade de realizarem audiências públicas locais, em parceria com 
as secretarias municipais de educação, para analisarem e sugerirem emendas ao 
documento referência, bem como elegerem representantes para as audiências regionais 
para defesa de suas propostas. Uma vez concluídas as audiência públicas locais e regionais 
o CEE instituirá uma comissão específica para condensar todas as propostas advindas das 
unidades de ensino e regionais de educação para formatação do documento base. 

Após a consolidação do documento base, o FEE realizará uma audiência estadual para 
validação do documento base/projeto de lei que será encaminhado à plenária do CEE para 
apreciação e deliberação, que por sua vez encaminhará oficialmente à SEDUC, e esta 
encaminhará ao gabinete do governador do Estado para procedimentos de aprovação da lei 
junto à Assembleia Legislativa. Todo esse processo deve ser concluído até o dia 25 der 
junho de 2015, data limite prevista na Lei nº 13.005, de 25 de junho de 2014, que aprovou 
o PNE. 



 
 

 

ESTRUTURA DO PEE 2006-2015 
 

LEI nº 1.859, DE 6 DE DEZEMBRO DE 2007.  Publicada no Diário Oficial nº 2.547/2007. 

Aprova o PEE - PEE e adota outras providências. 

I – INTRODUÇÃO 

1. Prioridades 

2. Diretrizes 

3. Objetivos e metas 

II – NÍVEIS DE ENSINO 

 

1. EDUCAÇÃO BÁSICA 

 

1.1. Educação infantil 

1.1.1. Diagnóstico 

1.1.2. Diretrizes 

1.1.3. Objetivos e metas 

 

1.2. Ensino fundamental 

1.2.1. Diagnóstico 

1.2.2. Diretrizes 

1.2.3. Objetivos e metas 

 

1.3. Ensino médio 

1.3.1. Diagnóstico 

1.3.2. Diretrizes 

1.3.3. Objetivos e metas 

 

2. EDUCAÇÃO SUPERIOR 

 

2.1. Diagnóstico 

2.2. Diretrizes 

2.3. Objetivos e metas 



 
 

 

III – MODALIDADES DE ENSINO 

 

1. Educação de jovens e adultos 

1.1. Diagnóstico 

1.2. Diretrizes 

1.3. Objetivos e metas 

 

2. Educação a distância e tecnologias Educacionais 

2.1. Diagnóstico 

2.2. Diretrizes 

2.3. Objetivos e metas 

 

3. Educação tecnológica e formação profissional 

3.1. Diagnóstico 

3.2. Diretrizes 

3.3. Objetivos e metas 

 

4. Educação especial 

4.1. Diagnóstico 

4.2. Diretrizes 

4.3. Objetivos e metas 

 

5. Educação indígena 

5.1. Diagnóstico 

5.2. Diretrizes 

5.3. Objetivos e metas 

 

6. Educação do campo 

6.1. Diagnóstico 

6.2. Diretrizes 

6.3. Objetivos e metas 

 

IV – MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 



 
 

 

1. Formação de professores e valorização do magistério 

1.1. Diagnóstico 

1.2. Diretrizes 

1.3. Objetivos e metas 

 

V – FINANCIAMENTO E GESTÃO 

 

1. Financiamento 

1.1. Gestão 

1.2. Diretrizes 

1.3. Objetivos e metas 

 

VI – ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO PLANO 

 

  



 
 

II – NÍVEIS DE ENSINO 

 

1. EDUCAÇÃO BÁSICA 
 

1.1. EDUCAÇÃO INFANTIL 
 

1.1.1. DIAGNÓSTICO 

 

A análise do PEE no tangente à educação infantil, considerando as três metas em vigência, 
demonstra a participação do Estado quanto à orientação técnica na oferta, bem como nos 
padrões. Em relação às instituições privadas de ensino, no entanto, observa-se que o 
acompanhamento não aconteceu de forma satisfatória, uma vez que existe um grande 
número de escolas irregulares em funcionamento, conforme os dados levantados por meio 
de questionário realizado pela gerência de apoio aos municípios.  

No sentido de fortalecer a figura do Estado como agente orientador ampliamos a discussão 
diagnóstica, inserindo dados pertinentes à caracterização do período em questão, que 
podem auxiliar na compreensão de novas demandas. 

A população de 0 (zero) a 5 (cinco) anos de idade, matriculada em todo o Brasil é de  
4.821.722 (quatro milhões, oitocentos e vinte e um mil e setecentos e vinte duas) crianças, 
das quais 46.579 (quarenta e seis mil, quinhentos e setenta e nove) questão no Estado do 
Tocantins, representando 0,96% (noventa e seis centésimos por cento) desta população 
(Censo Escolar da Educação Básica, INEP, 2013). Com estes números e considerando a 
importância da educação infantil no desenvolvimento da criança ressaltamos a relevância 
da discussão e, consequentemente, da aquisição de novos conhecimentos a respeito das 
crianças e, no âmbito político, a busca por regimes de colaboração que resultem na oferta 
de um ensino de qualidade. 

Atualmente, no Estado do Tocantins, 67,4% (sessenta e sete inteiros e quatro décimos por 
cento) das crianças entre 4 (quatro) e 5 (cinco) anos de idade estão regularmente 
matriculadas na educação infantil na modalidade da pré-escola, ou seja, pouco mais de um 
terço desta população está fora das unidades de ensino.  

Quanto à situação das creches, que atendem 12,1% (doze inteiros e um décimo por cento) 
da população, mesmo estando acima da metade da média nacional de 23,3% (vinte e três 
inteiros e três décimos por cento), precisa, ainda, quadruplicar o número de 
vagas/matrículas para satisfazer a proposta dos 50% (cinquenta por cento) até a vigência 
do atual PNE. 

Sob esta perspectiva, a educação infantil ofertada no Estado do Tocantins demanda ainda 
a atenção de gestão política, na qual o esforço pelo cumprimento da meta abranja 
questões estruturais, isto é, ampliação da oferta de vagas, formação acadêmica para a 
atuação em sala de aula, bem como a construção e manutenção da estrutura física das 
unidades de ensino apropriadas à faixa etária em questão, presente no documento Padrões 
Nacionais de Qualidade para a educação infantil. 

TABELA 1: QUADRO DE DOCENTES POR NÍVEL DE FORMAÇÃO NO ANO DE 2013 PARA ESCOLAS 
DE EDUCAÇÃO INFANTIL NO ESTADO DO TOCANTINS



Nível de formação Total de docentes 

Tocantins Palmas Recursolân
dia 

Ensino fundamental incompleto 2 - - 

Ensino fundamental completo 6 2 - 
Ensino médio 166 28 - 
Ensino médio –Magistério 868 592 2 
Ensino médio – Magistério específico indígena 6 4 - 
Ensino superior 1586 414 4 
Total 2634 1040 6 

Fonte: SEDUC/TO – Censo Escolar 2013 

No que se concerne à qualificação do docente, observa-se, dentre os profissionais desta 
etapa escolar, uma expressiva presença de graduados, o que qualifica o educador para o 
trabalho pedagógico, seguido por aqueles que fizeram o magistério, também legalmente 
amparados pelo Art. 62, da LDB. Em cifras que distam 54,72% (cinquenta e quatro inteiros 
e setenta e dois centésimos) entre os dois níveis de formação, ambos representam 93,16% 
(noventa e três inteiros e dezesseis centésimos) dos docentes na educação infantil. 
Todavia, o contexto social da educação infantil ainda mantém 6,84% (seis inteiros e oitenta 
e quatro centésimos) dos(as) professores(as) em sala de aula sem formação adequada, 
inclusive com a presença de 2 (dois) regentes sem o ensino fundamental completo na 
cidade de Conceição do Tocantins e 6 (seis) com ensino fundamental completo, 2 (dois) em 
Palmas e 4 (quatro) em Palmeirópolis.  

Em se tratando da infra-estrutura, segundo os dados que referenciam o PNE (2014-2024), o 
Estado do Tocantins apresenta um déficit de 32,6% (trinta e dois inteiros e seus décimos) 
no número de vagas para atender a toda a população da pré-escola e 37,9% (trinta e sete 
inteiros e nove décimos por cento) para atender a 50% (cinquenta por cento) da população 
demandante de creches.  

Mesmo sendo uma etapa que auxilia o desenvolvimento integral da criança e que está 
associada à busca de vagas pelas famílias, ao Estado cabe assistir os municípios a fim de 
que os mesmos criem mecanismos que viabilizem a matrícula e a formação integral dos 
infantes nesta faixa etária. 

No tocante às crianças matriculadas no período compreendido entre o início e o fim do PEE 
(2006-2015), apresentamos, abaixo, um levantamento dos matriculados nas redes pública e 
privada no estado do Tocantins, e do quantitativo das escolas. 

TABELA 2 - EDUCAÇÃO INFANTIL - DISTRIBUIÇÃO DE ALUNOS(AS) E ESCOLAS NO ESTADO DO 
TOCANTINS - 2006 A 2013 

Ano Rede Alunos(as) Escolas Fonte: SEDUC/TO - Censo Escolar (2006-2013) 
Creche Pré-escola Total Creche Pré-escola Total 

2006 Estadual 57 859 916 9 66 75 

Municipal 7809 23737 31546 445 1266 1711 

Privada 2273 8153 10426 131 458 589 
Total 10139 32749 42888 585 1790 2375 

2007 Estadual 55 478 533 3 12 15 

Municipal 8509 20547 29056 143 545 688 

Privada 2629 5817 8446 80 131 211 
Total 11193 26842 38035 226 688 914 

2008 Estadual 82 589 671 3 9 12 

Municipal 8893 22927 31820 145 612 757 

Privada 3077 5385 8462 88 140 228 
Total 12052 28901 40953 236 761 997 

2009 Estadual 8 550 558 1 5 6 

Municipal 10479 25436 35915 155 584 739 



 
 

Privada 3046 5499 8545 93 140 233 
Total 13533 31485 45018 249 720 978 

2010 Estadual 23 643 666 1 6 7 

Municipal 11887 27900 39787 169 657 826 

Privada 2764 5599 8363 91 129 220 
Total 14674 34142 48816 261 792 1053 

2011 Estadual 12 524 536 1 3 4 

Municipal 12110 29226 41336 175 663 838 

Privada 2714 5940 8654 87 128 215 
Total 14836 35690 50526 263 794 1057 

2012 Estadual 0 0 0 0 0 0 

Municipal 13115 30081 43196 187 661 848 

Privada 32226 6673 9899 98 131 229 
Total 16341 36754 53095 285 792 1077 

2013 Estadual 0 0 0 0 0 0 

Municipal 14938 31935 46873 190 656 846 

Privada 3072 6307 9379 96 124 220 
Total 18010 38242 56252 286 780 1066 

 

Para atender os 42.888 (quarenta e dois mil, oitocentos e oitenta e oito) infantes desta 
faixa etária em 2006, entre matriculados em unidades públicas e privadas de ensino, o 
Estado contava com 585 (quinhentos e oitenta e cinco) creches e 1.790 (um mil, setecentos 
e noventa) pré-escolas, cifras que ao longo dos 7 (sete) anos subsequentes foram 
redefinidas para 286 (duzentos e oitenta e seis) e 780 (setecentos e oitenta) 
respectivamente, com capacidade para atender 56.252 (cinquenta e seis mil, duzentos e 
cinquenta e duas)crianças. A ampliação de 31,16% (trinta e um inteiros e dezesseis 
centésimos por cento) no número de vagas durante este período representou um aumento, 
independente da redução no número de creches, mantendo-se ano a ano em um crescente 
de aproximadamente 4,45% (quatro inteiros e quarenta e cinco centésimos por cento). 

Comparando as unidades de ensino, é possível perceber uma diferença no número de 
alunos matriculados, de 10.426 (dez mil, quatrocentos e vinte e seis) para 9.379 (nove mil, 
trezentos e setenta e nove) na rede privada e de 32.462 (trinta e dois mil, quatrocentos e 
sessenta e dois) para 46.873 (quarenta e seis mil, oitocentos e setenta e três) na rede 
pública (dados de 2006 e 2013). Os dados mencionados denotam a significância do poder 
público no âmbito educacional, quando atendeu, no referido período, quase 5 (cinco) 
vezes mais o número de alunos(as)  do que a rede privada. 

Outro elemento relevante do período foi a municipalização da educação infantil no ano de 
2012. A única creche e as três pré-escolas remanescentes em 2011, ainda sob a 
responsabilidade do Estado, tiveram suas atividades encerradas, atendendo à Constituição 
Federal de 1988, Art. 211, parágrafo 2º, reescrito pela Emenda Constitucional nº 14, de 12 
de setembro de 1996, e também à LDB, que estabelecem a competência deste nível de 
ensino prioritariamente aos municípios. Como consequência, o Estado deixou de ofertar 
esta etapa da educação básica, uma vez que em consonância com a legislação em vigor, 
não recebe recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de 
Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB), Lei nº 11.494, de 20 de junho de 
2007, cujo repasse, para a Educação infantil, é feito diretamente ao município. 

Por todo o exposto e frente à um cenário distante do ideal, propõe-se uma política gestora 
pautada no PEE, considerando-o como instrumento que resguarda a Educação de qualidade 
para os próximos anos bem como, em referência à educação infantil, a melhoria no 
atendimento deste direito. 

Neste sentido, o Estado se propõe a acompanhar a expansão da oferta de vagas para a 
educação infantil pelos municípios, incluindo as comunidades urbanas, do campo e as 



 
 

comunidades indígenas e quilombolas, bem como alunos(as)  com deficiência, transtornos 
globais do desenvolvimento e altas habilidades ou super dotação, e também assegurar 
educação bilíngue para as crianças surdas.  Este acompanhamento se dará na forma de 
orientação quanto aos mecanismos de avaliação a fim de que as unidades de ensino 
ampliem a oferta de vagas dentro dos padrões de qualidade do Ministério da Educação 
(MEC), dimensionados às características regionais. 

Consideramos relevante garantir o ingresso da criança de 6 (seis) anos na etapa escolar 
seguinte como um processo de continuidade e, por isso, entendemos ser necessário 
estimular os municípios a buscarem articulação entre a educação infantil e o ensino 
fundamental. 

Tendo em vista que melhorar a qualidade da primeira etapa da Educação Básica perpassa 
pela qualidade dos profissionais da área, o Estado, em regi-me de colaboração com os 
demais entes federados, articulará e desenvolverá a formação inicial em ensino superior e 
pós-graduação, bem como a formação continuada, buscando cooperação nas instituições 
de formação superior para construção de currículos e propostas pedagógicas de acordo com 
as diretrizes nacionais vigentes. 

1.1.3. OBJETIVOS E METAS 

META 

1.1.3.1 

Oferecer, quando solicitada, orientação técnica aos municípios na oferta da 
educação infantil, cabendo a estes estabelecer as metas de atendimento em 
creches e pré-escola, em percentuais nunca inferiores aos contidos no Pano 
Nacional de Educação. 

 

De acordo com o levantamento de informações feito junto à gerência de apoio aos 
municípios e gerência de formação e desenvolvimento de pessoas, ambos da SEDUC, 
constatou-se que não existem registros oficiais de solicitações de orientação técnica dos 
municípios na oferta da educação infantil. No entanto, dados do Censo Escolar, referentes 
ao período de 2006 a 2013, evidenciam uma evolução gradativa no número de estudantes 
no percentual de 31,16% (trinta e um inteiros e dezesseis centésimos por cento) para todo 
o período.  

A gerência de apoio aos municípios, no segundo semestre de 2014, criou um grupo de 
trabalho com vistas a atender os municípios quanto à educação infantil. Para isso foi 
realizado levantamento da demanda para esta etapa de ensino. Em uma de suas ações 
elaborou um questionário para coleta de dados que serviu, também, para subsidiar o 
diagnóstico do PEE vigente.  

O Estado do Tocantins conta com 139 (cento e trinta e nove) municípios, dos quais 125 
(cento e vinte e cinco) responderam ao questionário, significando 90% (noventa por cento) 
dos municípios, foi alcançado na pesquisa realizada.  

A primeira pergunta do questionário fez referência às solicitações de orientação técnica 
dos municípios ao Estado por ano e componente: creche e pré-escola. Houve um aumento 
gradual de solicitações pelos municípios nos anos que seguem, conforme demonstrado no 
gráfico abaixo, sendo maior o número de solicitações realizadas para a pré-escola do que 
para a creche. 

GRÁFICO 1. SOLICITAÇÃO DE ORIENTAÇÃO TÉCNICA À SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO 



 
 

 

Fonte: Gerência de apoio aos municípios/SEDUC, 2014. 

A União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação do Tocantins (UNDIME/TO), em 
parceria com a SEDUC, executou ações, no período de 2007 a 2014 que constata a 
realização de orientação técnica aos municípios. 

Assim, pelos dados obtidos, observa-se que a meta foi atendida parcialmente e que foram 
realizadas poucas ações pelo Estado, no que se refere ao atendimento da educação 
infantil, tanto em creches como pré-escola. 

Embora a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional (LDB), preconize que a responsabilidade por esta etapa do ensino é dos 
municípios, entendemos ser relevante a cooperação do Estado na realização de ações de 
acompanha-mento das instituições de educação infantil, estabelecendo, em regime de 
parceria, planos e metas para a melhoria da oferta e qualidade.   

Diante disso, consideramos necessário que esta pasta tenha um grupo de trabalho 
permanente para apoiar e subsidiar os municípios com orientações técnicas. 

META 
1.1.3.2 

Oferecer, quando solicitada, orientação técnica aos municípios quanto 
aos padrões mínimos a serem verificados na infraestrutura, no 
mobiliário, nos materiais didático-pedagógicos e na formação dos 
profissionais da educação infantil; 

 

Nesta meta não foram localizadas evidências do seu cumprimento. O governo federal criou 
os parâmetros nacionais de qualidade para a educação infantil que orientam a organização 



 
 

e o funcionamento das unidades de ensino (creches e pré-escolas) quanto à: iluminação 
artificial e solar, ventilação, visão externa, rede elétrica segura, água potável, esgoto 
sanitário, instalações sanitárias, instalações de higiene pessoal, cozinha, refeitório, espaço 
de repouso, pátio, parquinho, jardim, brinquedoteca, mobiliário e equipamentos, material 
pedagógico e adequação aos deficientes. 

Em pesquisa com o Setor de Convênios da SEDUC e a UNDIME, verificamos que o Ministério 
criou o   Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para a Rede 
Escolar Pública de Educação Infantil (Proinfância),  cujas unidades   são construídas e 
equipadas conforme os parâmetros de qualidade.  

Observando os dados do questionário, constatou-se que 99 (noventa e nove) municípios 
foram contemplados com o programa, mas somente 35 (trinta e cinco) municípios 
relataram que as unidades estão em funcionamento, de acordo com o gráfico abaixo: 

GRÁFICO 2. QUANTIDADE DE MUNICÍPIOS CONTEMPLADOS COM RECURSOS DO PROGRAMA 
PROINFÂNCIA PARA ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E MUNICÍPIOS QUE NÃO ADERIRAM OU 
NÃO FORAM CONTEMPLADOS PELO PROGRAMA. 

 

Fonte: Gerência de apoio aos municípios/SEDUC, 2014. 



 
 

GRÁFICO 3. ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO PROGRAMA PROINFÂNCIA EM 

FUNCIONAMENTO 

 

Fonte: Gerência de apoio aos municípios/SEDUC, 2014. 

 

As unidades construídas pelo próprio município estão muito aquém dos parâmetros de 

qualidade.  Esses dados podem ser observados nos gráficos a seguir: 

 

GRÁFICO 4. QUANTIDADE DE MUNICÍPIOS QUE POSSUEM CRECHE OU PRÉ-ESCOLA 
QUE NÃO FAZEM PARTE DO PROGRAMA PROINFÂNCIA 

 

Fonte: Gerência de apoio aos municípios/SEDUC, 2014. 

 

  



 
 

GRÁFICO 5. QUANTITATIVO DAS CRECHES E PRÉ-ESCOLA, FORA DO PROINFÂNCIA, 

E OS SEUS ITENS DENTRO DOS PADRÕES DE QUALIDADE 

 

Fonte: Gerência de apoio aos municípios/SEDUC, 2014. 

No que se refere à formação dos profissionais da educação infantil, constatou-se que o 
número de docentes que atuam na educação infantil, na rede municipal, dos 125 (cento e 
vinte e cinco) municípios que responderam ao questionário, quantifica-se em 5.965 (cinco 
mil, novecentos e sessenta e cinco) professores, sendo que destes aproximadamente 53% 
(cinquenta e três por cento) atuam na creche e os outros 47% (quarenta e sete por cento) 
atuam na pré-escola. O número mais expressivo de professores que atuam na creche possui 
formação em magistério e dos que atuam na pré-escola possui nível superior, com 
formação em normal superior ou pedagogia. Infelizmente, observa-se a existência de 
professores atuando tanto em creches como em pré-escolas sem possuir formação em 
magistério, tendo apenas nível fundamental incompleto, conforme demonstra o gráfico 
abaixo: 

 GRÁFICO 7. FORMAÇÃO DOS DOCENTES QUE ATUAM NA EDUCAÇÃO INFANTIL NA REDE 
MUNICIPAL DE ENSINO DOS 125 MUNICÍPIOS

 

Fonte: Gerência de apoio aos municípios/SEDUC, 2014.  



 
 

A Gerência de apoio aos municípios, em 2014, criou um grupo de atendimento aos gestores 
municipais, direcionado à educação infantil, que elaborou um instrumento de coleta de 
dados e verificou a necessidade de parceria no que se refere à formação de professores. 
Este projeto está em fase de implementação e sua proposta foi apresentada no 2º 
(segundo) ciclo de seminários da UNDIME, em setembro de 2014, tendo aceitação entre os 
dirigentes municipais. 

META 
1.1.3.3 

Garantir que as normas que regem a educação infantil sejam observadas 
pelas instituições privadas que oferecem esse nível de ensino. 

 

Para a avaliação do cumprimento da meta acima, o CEE foi consultado quanto à 
informações sobre as escolas particulares em situação regular perante às normas vigentes. 
O CEE relatou que os municípios com Conselho Municipal de Educação (CME) assumem a 
responsabilidade pela fiscalização e acompanhamento das escolas privadas, cabendo ao 
CEE fiscalizar e/ou emitir avaliação apenas no caso de municípios que não possuem o órgão 
consultivo/normativo.  

Segundo o questionário elaborado pela Gerência de apoio aos municípios/SEDUC, foram 
contabilizadas 132 (cento e trinta e duas) escolas privadas de educação infantil, sendo 70 
(setenta) delas, aproximadamente 53% (cinquenta e três por cento), em situação regular 
no ano de 2014. A existência de creches e pré-escolas irregulares deixa implícito a 
dificuldade do poder público em fiscalizar a oferta e demanda do serviço educacional 
privado no Tocantins. 

GRÁFICO 6. RELAÇÃO DAS ESCOLAS PARTICULARES QUE OFERTAM EDUCAÇÃO INFANTIL (AS 
QUE SÃO REGULADAS PELO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO) 

 

 

Neste contexto, nota-se uma distância entre a proposta do PEE vigente e a consolidação do 
Estado do Tocantins como agente parceiro na normatização das instituições privadas, visto 
que ao município, um ente autônomo, cabe a atuação direta sobre as escolas em seus 
territórios. Ao Estado, agente corresponsável pela implementação das políticas públicas 
também no âmbito da educação básica, cumpre uma responsabilidade tênue. Uma vez que 
sua atuação é resultante da iniciativa prévia dos municípios em demandar o atendimento 
necessário, o esforço pela efetividade desta meta será mais de orientador do que 
garantidor. 



 
 

Assim, a operacionalização da meta em referência por parte da SEDUC caminhou no 
sentido da reorganização de setores internos com vistas à criação de um núcleo próprio de 
assessoria e fortalecimento da educação infantil, com o objetivo de tornar viável, cada vez 
mais, o acompanhamento periódico nessa área, tanto no sentido de orientação quanto de 
registros de dados. 

1.2. ENSINO FUNDAMENTAL 
 

1.2.1. DIAGNÓSTICO 

 

De acordo com a Constituição Brasileira, o ensino fundamental, obrigatório e gratuito, 
conforme prevê o art. 208 em que preconiza a garantia da oferta, inclusive para todos os 
que a ele não tiveram acesso na idade própria visto que, no § 1º, afirma: "O acesso ao 
ensino obrigatório e gratuito é direito público subjetivo", o seu não oferecimento pelo 
poder público ou sua oferta irregular implica responsabilidade da autoridade competente. 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, em seu art. 32, afirma o que o pleno 
domínio da leitura, da escrita e do cálculo constitui meios para o desenvolvimento da 
capacidade de aprender e de se relacionar no meio social e político. 

O Censo Demográfico de 2010 mostra que apenas 15,2% (quinze inteiros e dois décimos) 
das crianças brasileiras com 8 (oito) anos de idade que estavam cursando o ensino 
fundamental eram alfabetizadas.  Sendo que a situação mais grave se concentra nas 
regiões Norte com 27,3% (vinte e sete inteiros e três décimos por cento) e o Nordeste com 
25,4% (vinte e cinco inteiros e quatro décimos por cento), fato este que demonstra a 
gravidade em termos de disparidades regionais. 

No que se refere à alfabetização, as Diretrizes Curriculares Nacionais para o ensino 
fundamental de 9 (nove) anos (Resolução CNE nº 7/2010), estabelece que os três anos 
iniciais do ensino fundamental devem assegurar a alfabetização, o letramento e o 
desenvolvimento das diversas formas de expressão, incluindo o aprendizado da Língua 
Portuguesa, da Literatura, da Música e demais Artes e da Educação Física, assim como o 
aprendizado da Matemática, da Ciência, da História e da Geografia. 

A Constituição garante também, ao estudante, em seu artigo 208, o direito de usufruir de 
transporte escolar gratuito, cabendo ao poder público, a obrigação de oferecer este 
serviço com qualidade e segurança, através de regras que estabeleçam como, onde e a 
quem deve atender o transporte escolar rural. 

Com vistas na universalização do ensino, na alfabetização na idade certa, na melhoria da 
aprendizagem e permanência dos(as)  alunos(as)  com qualidade, a SEDUC elaborou metas 
e estratégias para o ensino fundamental de 9 (nove) anos para os próximos 10 (dez) anos. 

A fim de cumprir as metas e estratégias estabelecidas e fortalecer o ensino fundamental 
de 9 (nove) anos, faz-se necessário a articulação entre os diferentes segmentos 
educacionais, o alinhamento do currículo com base nas diretrizes curriculares nacionais, a 
implantação dos direitos e objetivos de aprendizagem e desenvolvimento,  a implantação 
de  programas específicos de correção de fluxo para alunos(as)  em distorção do 1º 
(primeiro) ao 9º (nono) ano,  cabendo ao Estado instituir grupos de apoio aos alunos(as)  
com dificuldades de aprendizagem ao longo do ano escolar,  bem como monitoramento da 
taxa de distorção idade/série e formação para os professores em áreas específicas de 
atuação.  

Dentre os fatores que contribuíram para a eficácia do ensino aprendizagem está a 
formação continuada dos(as) professores(as) em contexto de trabalho, bem como a 



 
 

formação de coordenadores pedagógicos e gestores escolares e equipes de secretaria, a 
estruturação das equipes de currículo nas diretorias regionais de educação para a 
realização do atendimento específico aos professores por disciplinas e áreas de 
conhecimento. 

Vale ressaltar ainda, que para o atendimento destas metas a oferta do transporte escolar 
em condições favoráveis é de suma importância, uma vez que contribui para a melhoria do 
aprendizado dos(as)  alunos(as) que dele necessitam, assim como a utilização de padrões 
de qualidade do ambiente escolar. 

Assim, o acompanhamento e monitoramento das metas e estratégias, aqui elencadas, são 
de suma importância para a eficácia do desempenho e o sucesso dos estudantes do ensino 
fundamental de 9 (nove) anos do Estado do Tocantins.  

 

1.2.3. OBJETIVOS E METAS 

META 
1.2.3.1. 

Manter a oferta de vagas para o ensino fundamental em quantidade 
compatível com a demanda para garantir a universalização desse nível, 
considerando também os(as) alunos(as) com seus anos de idade. 

 

O PEE (2006-2015) planejou para a década 12 (doze) metas específicas para o ensino 
fundamental de 9 (nove) anos, visando a melhoria, a qualidade, por meio do 
fortalecimento do regime de colaboração entre a União e os municípios, as quais foram 
avaliadas a partir de levantamentos de dados, documentos, convênios, programas, projetos 
e ações desenvolvidas ao longo do decênio. 

Conforme o Censo Demográfico realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE), o Estado do Tocantins atingiu a marca de 1.383.445 (um milhão, trezentos e 
oitenta e três mil, quatrocentos e quarenta e cinco) habitantes e hoje tem uma população 
estimada de 1.496.880 (um milhão, quatrocentos e noventa e seis mil, oitocentos e 
oitenta) habitantes, sendo a terceira maior da região Norte. 

O Estado do Tocantins, em 2014, apresentou um quantitativo de matrículas na educação 
básica equivalente 408.151 (quatrocentos e oito mil, cento e cinquenta e um) alunos, a 
taxa de escolarização da população de 5 (cinco) ou 6 (seis) anos de idade no período de 
2006 a 2014, foi  de 65,3% (sessenta e cinco inteiros e três décimos por cento);  e de 7 
(sete) a 14 (quatorze) anos de idade, 96,7% (noventa e seis inteiros e sete décimos por 
cento) dados que  comprovam   rumos para  universalização. 

No entanto, houve um decréscimo nas matrículas do ensino fundamental, em especial nos 
anos iniciais no período de 2007 a 2014, como apresenta o Gráfico 1. De acordo com o 
Censo Demográfico percebe-se que esse fenômeno ocorre devido à diminuição da taxa de 
natalidade da população. 

GRÁFICO 1 - MATRÍCULAS DOS(AS) ALUNOS(AS) DE 06 A 14 ANOS  NO ENSINO FUNDAMENTAL 
NO ESTADO TOCANTINS. 



 
 

 

Fonte: INEP-Censo Escolar 2014. 

 

META 
1.2.3.2 

Regularizar o fluxo escolar, reduzindo em 3% (três por cento) as taxas de 
repetência e evasão, no decorrer de 3 (três) anos, garantindo efetiva 
aprendizagem. 

 

A regularização do fluxo escolar no decorrer de três anos não foi atingida, ocorrendo 
sempre oscilações na evolução dos dados. Os anos 2009, 2011 e 2013 foram os que mais 
apresentaram redução nos índices de reprovação, conforme Gráfico 2. 

Quanto aos índices de abandono de 2007 a 2009 houve uma redução de 0,80% (oitenta 
centésimos por cento), porém em 2011 houve um acréscimo de 4,10% (quatro inteiros e 
dez centésimos por cento), voltando a reduzir para 4,20% (quatro inteiros e vinte 
centésimos por cento) em 2012 e 2013. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

GRÁFICO 2 - FLUXO ESCOLAR – ALUNOS(AS) DE 6 A 14 ANOS DE IDADE DO ENSINO 
FUNDAMENTAL. 

 

Fonte: MEC - INEP - Censo Escolar 2013 

De acordo com o Censo Escolar a distorção série/idade no Tocantins teve uma queda de 5% 
(cinco por cento) nos anos iniciais, nos anos finais 7% (sete por cento) e no total geral 6% 
(seis por cento) entre 2006 a 2013, conforme mostrado no Gráfico 3. 

As reduções mais significativas ocorreram no ano de 2008 devido ao desenvolvimento de 
políticas de aceleração de aprendizagem e de alfabetização, por meio dos Programas Se 
Liga e Acelera Tocantins, implantados, em parceria com o Instituto Ayrton Senna, visando 
promover a aprendizagem dos(as) alunos(as) com idade entre 9 (nove) a 14 (quatorze) anos 
de idade, matriculados nas turmas de 1º (primeiro) ao 5º (quinto) ano do ensino 
fundamental, bem como garantir o sucesso do(a) aluno(a) e a correção do fluxo escolar, 
houve também a implantação do Programa de Aceleração de Aprendizagem para os(as) 
alunos(as) do 6º (sexto) ao 9º (nono) ano, desenvolvido em parceria com o Centro de 
Estudos e Pesquisa em Educação, Cultura e Ação Comunitária (CENPEC). 

Observa-se que a descontinuidade das políticas e programas destinados a este nível de 
ensino desenvolvidos pela SEDUC em parceria com outras instituições e a falta de 
acompanhamento às escolas, o enxugamento do quadro de pessoal da SEDUC/DREs, dentre 
outros fatores, poderão ter contribuído para os resultados insatisfatórios apresentados. 

 

 

 

 

 

 



 
 

GRÁFICO 3 - DISTORÇÃO IDADE/SÉRIE DE ALUNOS(AS) DE 06 A 14 ANOS DO ENSINO 
FUNDAMENTAL 

 

Fonte: MEC - INEP - Censo Escolar 2013 

META 
1.2.3.3 

Elaborar padrões mínimos de infraestrutura referentes ao ensino 
fundamental, no prazo de 1 (um) ano, para atendimento progressivo. 

 

No que se refere a elaboração de padrões mínimos de infraestrutura, a meta não foi 
atingida para o atendimento ao ensino fundamental, porém o Estado do Tocantins segue os 
critérios estabelecidos pelo Ministério da  Educação e Cultura (MEC), visando atender os 
critérios mínimos de funcionamento das escolas, priorizando, os investimentos, no que se 
refere as instalações físicas, equipamentos, recursos humanos e pedagógicos, currículo e 
gerenciamento. 

No entanto, a SEDUC realizou obras de construção, reforma e ampliação nas escolas que 
atendem as modalidades de ensino fundamental seguindo os padrões mínimos adotados 
pelo MEC.  

Os dados referentes aos anos anteriores a 2011 não constam no sistema, pois estas obras 
pertenciam à Secretaria de Estado da Infraestrutura, conforme mostra a Tabela – 1. 

TABELA  1 - PADRÕES MÍNIMOS DE INFRAESTRUTURA 

Padrões mínimos de infraestrutura referentes ao ensino fundamental 

Descrição 2011 2012 2013 2014 

Construção 0 11 escolas 20 escolas 0 

Ampliação 30 escolas 81 escolas 51 escolas 0 

Reforma 03 escolas 24 escolas 17 escolas 04 escolas 

 



 
 

META 
1.2.3.4 

Garantir que, a partir do 3º (terceiro) ano de vigência deste Plano, todas as 
escolas tenham implementado seus projetos político pedagógicos, em 
consonância com as diretrizes e parâmetros curriculares estaduais, com 
inserção de conteúdos relativos à geopolítica tocantinense. 

 

Em 1997, com a implantação pela Secretaria de Estado da Educação do Programa Escola 
Comunitária de Gestão Compartilhada nas escolas estaduais, uma das principais ações 
voltada para a organização dos Projetos Políticos Pedagógicos (PPPs) nas unidades de 
ensino se consolidaram a autonomia administrativa e pedagógica ao longos dos 10 (dez) 
anos. 

Em 2009 foi implantado o referencial curricular, cuja finalidade foi proporcionar a todas as 
escolas um documento norteador, a ser visualizado pela escola como um referencial na 
elaboração e execução de seu PPPs, fortalecendo a autonomia escolar em todas as suas 
dimensões. 

Assim, no que se refere a implantação dos PPPs, em consonância com as Diretrizes e 
Parâmetros Curriculares Estaduais, com inserção de conteúdos relativos à geopolítica 
tocantinense, a meta foi atingida.  

Os PPPs foram construídos atendendo as especificidades locais em consonância com o 
referencial curricular implantado em 2009 e de caráter pedagógico geral com foco no 
ensino e aprendizagem, elaborados e articulados de forma articulada com a Plataforma de 
Planejamento Estratégico do MEC – PDE Interativo e implementados em todas as unidades 
de ensino.  

Nos anos de 2013 e 2014 foi realizado o trabalho do PPP online, utilizando ferramentas 
digitais específicas para a revisão e elaboração de novas metas, estratégias e objetivos, 
validados pelo Comitê Estadual. 

 
META 
1.2.3.5 

Promover a participação da comunidade na gestão das escolas e estimular 
a institucionalização dos conselhos escolares ou órgãos equivalentes. 

 

A participação da comunidade na gestão escolar tem se efetivado, por meio de ações 
conjuntas desenvolvidas a partir do Programa Escola Comunitária de Gestão 
Compartilhada, dentre elas: a instituições de Órgãos colegiados; elaboração de projetos 
políticos pedagógicos; implementação do Prêmio Escola Comunitária; realização de Fóruns 
de Gestão; Programa de Formação Continuada em Gestão Escolar (Progestão) e Gestão 
para o Sucesso Escolar; reedição da cartilha de orientações para associações de apoio à 
escola.  

No Tocantins, segundo Censo/2014, das 530 (quinhentos e trinta) unidades de ensino, 
cerca de 86,3% (oitenta e seis inteiros e três décimos por cento) das escolas  possuem 
conselhos escolares e equivalentes, perfazendo o total de 457 (quatrocentos e cinquenta e 
sete) escolas em 2014, os quais participam e buscam a integração e interação das 
comunidades escolar e locais na gestão das escolas. 

 



 
 

META1.2.3.6 

Estabelecer parcerias com os municípios e com a União para garantir 
recursos para o Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) em 
valores suficientes para manter as quantidades calóricas e protéicas 
necessárias para a faixa etária dos(as) alunos(as). 

 

A SEDUC atende todos(as) os(as) alunos(as) da rede estadual de ensino do Estado do 
Tocantins com o Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), 137 (cento e trinta e 
sete) municípios, com exceção de 2 (dois) municípios, por não contemplarem Escolas da 
rede estadual. São eles: Chapada de Areia e Monte Santo. 

O Programa de Alimentação Escolar contribui para o crescimento e o desenvolvimento 
biopsicossocial, a aprendizagem e o rendimento escolar, por meio da oferta de refeições 
que atendem as necessidades nutricionais dos(as) alunos(as) durante o período de 
permanência na escola, apoiando ainda o desenvolvimento sustentável, com incentivo à 
aquisição de gêneros alimentícios diversificados, produzidos em âmbito local e 
preferencialmente, pela agricultura familiar e pelos empreendedores familiares. O 
comércio local e regional tem sido valorizado pelas escolas. 

A SEDUC realiza através de chamada pública a aquisição de gêneros alimentícios da 
agricultura familiar e do empreendedor familiar rural ou suas associações. Os produtos são 
destinados ao PNAE.  O objetivo da chamada é democratizar de forma participativa a 
compra de alimentos para as escolas da rede estadual de ensino. 

META1.2.3.7 
Consolidar o programa de adoção e avaliação do livro didático, com 
especial atenção para os aspectos excludentes. 

 

A consolidação de programa de adoção e avaliação do livro didático foi alcançada com 
êxito a partir da adesão do Estado do Tocantins ao Programa Nacional do Livro Didático 
(PNLD), por meio de ações conjuntas entre a União e o Estado, realizando, anualmente, 
formações e avaliações com os professores, seguindo a política já existente no PNLD que 
disponibiliza para as escolas um guia de livros já avaliados por uma comissão de 
pesquisadores qualificados. O guia apresenta itens com elementos não excludentes 
facilitando a escolha com qualidade social e atendimento à diversidade e ao sistema 
educacional inclusivo. 

Nas escolas os professores participam da escolha dos livros didáticos, observando para que 
os aspectos excludentes não estejam presentes, tais como: homo fóbicos, sociais, 
regionais, bem como outras formas de descriminações que levam a exclusão. 

 
META1.2.3.8 

Desenvolver mecanismos para aquisição, ampliação e atualização de 
acervos bibliográficos para as bibliotecas escolares. 

 

O governo estadual disponibilizou recursos financeiros, por meio do Programa Escola 
Comunitária de Gestão Compartilhada, para a aquisição de acervos bibliográficos durante a 
realização do Salão do Livro nos anos de 2007: R$ 244.291,17 (duzentos e quarenta e 
quatro milhões, duzentos e noventa e um mil, dezessete centavos de reais), 2008: R$ 
530.912,60 (quinhentos e trinta milhões, novecentos e doze mil, sessenta centavos de 
reais), 2009: R$ 5.662.237,00 (cinco bilhões, seiscentos e sessenta e dois milhões, duzentos 



 
 

e trinta e sete mil reais), e em  2011 foram investidos R$ 4.388.000,00 (quatro milhões, 
trezentos e oitenta e oito mil reais). 

Nos anos de 2010, 2012 a 2014 os investimentos financeiros não ocorreram. Com a ausência 
de repasses financeiros para esta finalidade, as escolas não puderam fazer nenhuma 
aquisição de acervos bibliográficos. 

A partir de 2010 foram instituídas bibliotecas em todas as escolas da rede estadual que 
disponibilizassem de acervo bibliográfico.  

Em 2013, 65,6% (sessenta e cinco inteiros e seis décimos por cento) das escolas de todas as 
redes do Tocantins estavam contempladas com bibliotecas. 

META1.2.3.9 
Garantir adequado transporte escolar aos(às) alunos(as) residentes no 
campo, mediante convênios e parcerias. 

 

No Tocantins, o serviço de transporte escolar aos(às) alunos(as) residentes em área rural é 
realizado por transportes oriundos da União\SEDUC em parcerias com os municípios com 
repasses financeiros mensais aos municípios para auxiliar nas despesas do transporte 
escolar.  Desta forma, o transporte dos(as) alunos(as) da rede estadual é realizado 
juntamente com os(as) alunos(as) da rede municipal, através de convênios firmados com os 
135 (cento e trinta e cinco) municípios. 

E para complementar este serviço, a Secretaria da Educação celebra contrato junto a 
empresas terceirizadas, mediante as normas estabelecidas na legislação vigente, Resolução 
nº 006/2009 e Resoluções do FNDE. 

Os municípios de Araguaína, Arraias, Gurupi, Miracema, Palmas, Paraíso, Pedro Afonso, 
Porto Nacional e Tocantinópolis terceirizam os serviços de transporte escolar e são 
orientados a transportar os(as) alunos(as) devidamente em veículos próprios para esta 
finalidade. 

A SEDUC orientou aos municípios que o transporte seja realizado com veículos adequados, 
obedecendo às normas estabelecidas na legislação vigente tanto os oriundos da União 
como os terceirizados, os quais devem ser fiscalizados e vistoriados anualmente pelos 
conselhos responsáveis. 

O governo estadual, por meio da União repassa os veículos escolares para os municípios, e 
esta ação tem como objetivo melhorar a frota dos municípios, bem como a qualidade dos 
transportes dos estudantes. 

 

META1.2.3.10 
Assegurar às populações do campo o ensino fundamental de qualidade, 
específico e contextualizado, mediante a oferta de profissionais com a 
formação adequada. 

 
 

Não foi possível mensurar a qualidade do ensino fundamental ofertado as populações do 
campo no período de vigência do plano. Com isso não foi possível confirmar o cumprimento 
da meta. 



 
 

Quanto a oferta de ensino fundamental mediante profissionais com formação adequada, 
constatou-se que 100% (cem por cento) dos profissionais possuem formação em nível 
superior, porém não há informações se atuam nas áreas específicas de formação. 

Durante a vigência deste plano foram realizadas formações de professores e distribuição de 
material para os(as) alunos(as) do ensino fundamental da Educação do Campo com os 
seguintes programas: Escola Ativa, Saberes da Terra, houve também o Fórum Estadual de 
Educação do Campo e Conferência de Educação do Campo no ano de 2011.  

A SEDUC, em 2012 ofertou curso de especialização e aperfeiçoamento em Educação do 
Campo, Agricultura Familiar e Envolvimento Social no Tocantins. Destes, 76 (setenta e seis) 
professores cursistas concluíram o curso com a defesa do Trabalho de Conclusão de Curso 
(TCC). Essa especialização aconteceu em parceria entre MEC/UFT Campus de 
Tocantinópolis e apoio logístico da SEDUC. 

 

META1.2.3.11 
Desenvolver a educação ambiental, tema transversal, como prática 
educativa integrada, contínua e permanente, em conformidade com a 
legislação. 

 

A SEDUC desenvolveu várias ações nas escolas no período de vigência do plano em relação 
à Educação ambiental, bem como formação para multiplicadores, com o objetivo de 
promover a prática pedagógica integrada ao currículo de todos os componentes 
curriculares. 

Contemplar questões ambientais no currículo escolar justificou-se diante da necessidade 
de formar um cidadão capaz de lidar com as situações reais do seu cotidiano de forma 
crítica, responsável e autônoma. Nessa concepção, foram incorporados ao referencial do 
Tocantins, os temas transversais abordados nos parâmetros curriculares nacionais, ao 
tratar do objeto da área ambiental, a escola considera as relações sociais, econômicas e 
culturais do ser humano com o meio ambiente e estabelece metas para o crescimento 
cultural, a qualidade de vida e o equilíbrio ambiental sustentável. 

META 
1.2.3.12 

Implementar o Programa Estadual de Avaliação da Educação Básica 
visando à elevação progressiva do nível de desempenho dos(as) alunos(as) 
da rede estadual de ensino. 

 

Em 2011 a SEDUC instituiu o Sistema de Avaliação da Educação Básica do Estado do 
Tocantins (SALTO), com o objetivo de avaliar a qualidade de ensino e aprendizagem na 
Educação Básica das Redes municipal e Estadual de Ensino do Tocantins, promovendo a 
modernização da gestão e o aprimoramento do processo de ensino e aprendizagem, 
visando à melhoria dos indicadores educacionais. 

A avaliação é destinada a todos os(as) alunos(as) do 5º (quinto) e 9º (nono) anos do ensino 
fundamental das unidades de ensino municipais que aderirem ao SALTO, por meio de 
cooperação técnica, são avaliadas as disciplinas de Língua Portuguesa, Língua Inglesa, 
Matemática, Ciências, História e Geografia.  

Analisando o Gráfico 4, percebe-se que o Tocantins em 2011 obteve, no IDEB o melhor 
resultado de todos  os anos, superando as metas projetadas pelo MEC.  



 
 

Em 2013, o IDEB nos anos iniciais, alcançou melhor média no IDEB entre os anos avaliados. 
Já nos anos finais do ensino fundamental, nota-se, ainda que entre os anos de 2012 e 2013 
houve uma elevação de 0,6% (seis décimos por cento) nos resultados dos anos iniciais e nos 
anos finais do ensino fundamental houve uma redução de 0,1% (um décimo por cento). 

 

GRÁFICO 4 – ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA – IDEB PROJEÇÕES 
ENSINO FUNDAMENTAL -TOCANTINS. 

 

Fonte: MEC - INEP - Censo Escolar 2013 

Comparando os resultados do IDEB (2005 a 2013) e do SALTO (2011 a 2013) percebe-se que 
houve um crescimento de todas as séries avaliadas até 2011 no IDEB. Entre 2011 e 2013 as 
séries iniciais mantiveram o crescimento no IDEB e manutenção da nota do SALTO, no 
entanto, houve um decréscimo nas séries finais da segunda fase do ensino fundamental. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

GRÁFICO 5 - RESULTADO DO ENSINO FUNDAMENTAL - SISTEMA DE AVALIAÇÃO DA 
EDUCAÇÃO BÁSICA DO TOCANTINS – SALTO 

 

Fonte: SEDUC/TO: 2013. 

Com a implantação das avaliações realizadas pelo SALTO, tanto a SEDUC como as unidades 
de ensino obtiveram uma visão geral das habilidades e competências desenvolvidas 
pelos(as) alunos(as). E a partir desses resultados foram realizadas intervenções para a 
solução dos problemas diagnosticados.  

 

 

 

1.3. ENSINO MÉDIO 
Contexto para as novas demandas do PEE (2015-2025)  

A avaliação do PEE (2006-2015) retrata a falta de dados referente ao acompanhamento das 
metas estabelecidas, sobretudo, quando se refere às informações estaduais. Neste período 
o Tocantins cresceu em população e em desenvolvimento econômico e social e a educação 
se destacou como um dos campos que mais avançou. 

Vale ressaltar que, apesar de o PEE (2006-2015) não ter sido instrumento de gestão, visto 
que a SEDUC fez um caminho inverso e organizou suas ações, projetos e programas por 
meio do Planejamento Estratégico Sistematizado (PES), este assumiu o papel do PEE, 
sobretudo no que se refere às metas financiáveis. O PES demonstrou a importância do 
planejar, executar, avaliar e monitorar para o alcance dos objetivos e metas.  

Em 1988 o PIB da região onde foi criado o Estado do Tocantins era de 0,369 (trezentos e 
sessenta e nove milésimos). Nos últimos 8 (oito) anos, o Tocantins registrou o PIB com 
média de 52,6% (cinquenta e dois inteiros e seis décimos por cento). Esse fato indica boas 
perspectivas para o desenvolvimento econômico do Estado. 

Em 2012 o PIB do Tocantins atingiu o valor de R$ 19,53 (dezenove vírgula cinquenta e três) 
bilhões, configurando um crescimento de 4,4% (quatro inteiros e quatro décimo por cento) 



 
 

em 2012 em relação a 2011 e com participação de 0,4% (quatro décimos por cento) do PIB 
nacional ocupando a 24ª (vigésima quarta) posição no ranking brasileiro.  

A contribuição maior nestes resultados estão nos setores de Indústria com 7,3% (sete 
inteiros e três décimos por cento) e Serviços com 6,4% (seis inteiros e quatro décimos por 
cento) de crescimento respectivamente, ao mesmo tempo que se registra um declínio de 
3,2% (três inteiros e dois décimos por cento) no setor agropecuário (Site: SEPLAN/TO). 

O Tocantins está entre os estados brasileiros com Índice de Desenvolvimento Humano 
(IDHM) considerado médio, atingindo 0,699 (zero vírgula seiscentos e noventa e nove), em 
2010. A dimensão que mais contribui para o IDHM do estado é longevidade, com índice de 
0,793 (zero vírgula setecentos e noventa e três), seguida de renda, com índice de 0,690 
(zero vírgula seiscentos e noventa), e de Educação, com índice de 0,624 (zero vírgula 
seiscentos e vinte e quatro). No entanto, em termos absolutos foi a educação que mais 
cresceu no período, com 0,469 (zero vírgula quatrocentos e sessenta e nove), conforme 
descrito na Tabela 07. 

Tabela 07- Demonstrativo da evolução do Índice do Desenvolvimento Humano (IDHM) 
no Tocantins em 20 anos 

Indice do Desenvolvimento Humano dos Municípios do Tocantins (IHDM) 

Ano IDHM IDHM Renda IDHM Longevidade IDHM Educação Ranking Nacional 

1991 0,369 0,549 0,589 0,155 25º 

2000 0,525 0,605 0,688 0,348 18º 

2010 0,699 0,69 0,793 0,624 14º 

Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil 2013. 

A tabela demonstra que no período de 1991 e 2010, o crescimento do IDHM do Tocantins 
superou a média nacional, enquanto o Brasil passou de 0,493 (zero vírgula quatrocentos e 
noventa e três) para 0,727 (zero vírgula setecentos e vinte e sete),  o Tocantins avança de 
0,369 (zero vírgula trezentos e sessenta e nove) para 0,699 (zero vírgula seiscentos e 
noventa e nove), respectivamente. Isso implica em uma taxa de crescimento de 89,43% 
(oitenta e nove inteiros e quarenta e três centésimos por cento) para o Estado e 47% 
(quarenta e sete por cento) para o país. 

Em 2010 a proporção de jovens de 15 (quinze) a 17 (dezessete) anos de idade com ensino 
fundamental completo é de 57,15% (cinquenta e sete inteiros e quinze décimos por cento); 
e a proporção de jovens de 18 (dezoito) a 20 (vinte) anos de idade com ensino médio 
completo é de 40,73% (quarenta inteiros e setenta e três centésimos por cento).Estes 
dados informam que 10,52% (dez inteiros e cinquenta e dois centésimos por cento) dos 
jovens que concluem o ensino fundamental não dão continuidade aos estudos. 

Na Tabela 2 é possível observar uma variação no número de alunos matriculados no ensino 
médio, entre o ano de 2006 e 2013. Situação evidenciada no resumo técnico do Censo 
Escolar 2013, onde, em âmbito nacional, também ocorreu uma oscilação no número de 
matrículas do ensino médio, no período de 2007 a 2013, fechando com um decréscimo no 
último ano conforme Tabela 8. 

 

 

Tabela 8 - Número de alunos matriculados no ensino médio. 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

75.385 70.734 70.793 65.754 65.352 70.035 68.779 70.535 

Fonte: MEC/INEP 
 



 
 

No Brasil aproximadamente 1,6 (um milhão e seiscentos mil) de jovens de 15 (quinze) a 17 
(dezessete) anos de idade não estão cursando o ensino médio. Da população total de 
jovens, nesta faixa etária, somente 53,5% (cinquenta e três inteiros e cinco décimos por 
cento) estão freqüentando o ensino médio. A Emenda Constitucional nº 59 define que até 
2024 este percentual atinja 85% (oitenta e cinco por cento) desta população. 

No Tocantins em 2013 a população de 15 (quinze) a 17 (dezessete) anos de idade ERA de 
99.657 (noventa e nove mil, seiscentos e cinquenta e sete) jovens, destes 85,1% (oitenta e 
cinco inteiros e um décimo por cento) estão freqüentando a escola sendo que somente 
63,8% (sessenta e três inteiros e oito décimos por cento) estão no ensino médio, esta 
realidade retrata que 21,3% (vinte e um inteiros e três décimos por cento) estão retidos no 
ensino fundamental.  

A Tabela 3 demonstra a taxa de abandono, aprovação e reprovação por dependência 
administrativa. Os dados mostram que no Tocantins ocorreu um decréscimo de 36% (trinta 
e seis por cento) na taxa de abandono. No que se refere à aprovação, houve um avanço de 
80,1% (oitenta inteiros e um décimo por cento) para 81,1% (oitenta e um inteiros e um 
décimo por cento) entre 2007 a 2011. Neste período, o Tocantins manteve-se acima da 
taxa nacional por 4 (quatro) anos, com exceção do ano de 2008. 

Apesar de o Tocantins ter a taxa de reprovação crescente no período de 2007 a 2011, 
variando de 8,2% (oito inteiros e dois décimos por cento) para 10,4% (dez inteiros e quatro 
décimos por cento), mesmo assim se manteve abaixo do índice nacional no mesmo 
período. 

Tabela 09 - Taxa de abandono aprovação e reprovação no ensino médio por 
dependência administrativa: 

Abandono no ensino médio - FONTE: MEC/INEP 

2006 Federal Estadual Municipal Privada Média TO Média Norte Média Brasil 

- - - - - - - 

2007 0,9 12,4 12,6 0,6 11,7 16,4 13,2 

2008 3,9 11,9 20,2 0,7 11,3 7,3 4,4 

2009 4,9 9,3 20,3 0,4 8,7 16,4 11,5 

2010 3,5 8,6 - 0,4 8 14,7 10,3 

2011 4,2 9,2 16,2 0,2 8,6 13,9 9,5 

Aprovação no ensino médio por dependência administrativa - FONTE: MEC/INEP 

2006 Federal Estadual Municipal Privada Média TO Média Norte Média Brasil 

- - - - - - - 

2007 73,5 79,6 83,4 92,5 80,1 69,9 74,1 

2008 74 79,7 76,8 93,2 80,2 77,7 83,8 

2009 79,5 80,8 75,4 89,7 81,2 73 75,9 

2010 77,7 81,7 - 91,3 82,1 74,4 77,2 

2011 79,5 80,5 80,9 91,02 81,1 75,4 77,4 

2012 - - - - - 74,9 78,7 

2013 - - - - - - - 

Reprovação no ensino médio por dependência administrativa - FONTE: MEC/INEP 

2006 Federal Estadual Municipal Privada Média TO Média Norte Média Brasil 

- - - - - - - 



 
 

2007 25,6 8 4 8,2 8,2 13,7 12,7 

2008 22,1 8,4 3 6,1 8,5 15 11,8 

2009 15,6 9,9 4,3 9,9 10,1 10,6 12,6 

2010 18,8 9,7 - 8,3 9,9 10,6 12,5 

2011 16,3 10,3 2,9 8,6 10,4 10,7 13,1 

Fonte: MEC/INEP 

Na Tabela 10 verifica-se que no Tocantins a distorção idade/série no ensino médio teve 
uma redução significativa no período de 2006 a 2013 saindo de 55,9% (cinquenta e cinco 
inteiros e nove décimos por cento) para 32% (trinta e dois por cento). Pode-se atribuir 
estes resultados a programas de correção de fluxos trabalhados no ensino fundamental, 
bem como a redução da idade para ingresso na educação de jovens e adultos. 

Tabela 10 -Distorção idade série no Tocantins (Escolas públicas e privadas) 

Distorção idade série - ensino médio 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

55,9 51,1 33,5 33,2 34,2 36 32,3 32 

Fonte: MEC/INEP 

Para garantir que todos os alunos do ensino médio fossem atendidos por professores com 
nível superior, na área de sua formação, em 2010 foi implantado o Plano Nacional de 
Formação de Professores da Educação Básica (Parfor) com cursos de licenciatura tendo 
como foco o professor que ainda não tinha licenciatura, no entanto, passou a atender duas 
demandas diferentes: professores com nível superior bacharelado e professores com 
licenciatura que optou por outra área de formação, fazendo assim uma segunda 
licenciatura. O percentual do atendimento no ensino médio com professores com nível 
superior no período de 2006 a 2013 ocorreu no Tocantins, conforme Tabela 5. 

Tabela 11 - Docentes com formação em nível superior no Tocantins.  

Percentual de docentes com formação em nível superior no Tocantins 
de 2006 a 2014 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

89% 88,3% 95,6% 95,4% 93,4% 95,8% 95,9% 96,1% 

Fonte: MEC/INEP 

O Estado, para acompanhar os indicadores de desempenho ao longo de cada ano letivo, 
buscou sempre a avaliação como ferramenta diagnóstica identificando, com base em 2 
(dois), resultados de avaliações externas à escola:  o SALTO e o IDEB. O SALTO os quais 
revelam resultados crescentes no comparativo 2011-2012 e cai no comparativo 2012-2013. 
Quanto aos resultados do IDEB, observa-se que na rede estadual a meta projetada para 
2011 era de 3,2% (três inteiros e dois décimos por cento) e para 2013 de 3,4% (três inteiros 
e quatro décimos por cento). O Tocantins em 2011 superou a meta projetada enquanto em 
2013 não conseguiu atingir a Meta. 

Tabela 12 - Resultados acadêmicos do ensino médio - Rede Estadual dos últimos três 
anos: 

Resultados Acadêmicos do ensino médio 

Avaliação 2.011 2.012 2.013 

IDEB 3,5 - 3,38 

SALTO 3,51 3,91 3,2 

 



Frente ao diagnóstico relatado, alguns enfrentamentos se configuram como prioritários e 
urgentes para atendimento às demandas escolares da população de 15 (quinze) a 17 
(dezessete) anos de idade. Entre estes: 

Estabelecimento de Diretrizes para o ensino médio como estratégias de atendimento às 
demandas, sociais e econômicas, ambientais e culturais dos sujeitos e territórios; 

Reestruturação do Referencial Curricular do ensino médio; 

Evasão escolar, distorção idade/série, reprovação, analfabetismo funcional e baixa 
proficiência.  

Formação continuada para gestores e docentes do ensino médio. 

Fortalecimento das políticas estaduais para atendimento com o ensino médio de qualidade 
para todas as populações, considerando as especificidades de modalidades e territórios.  

Nesta perspectiva, o Tocantins pretende planejar seu PEE (2015-2025) para a próxima 
década com base em suas demandas identificadas e também nas metas do PNE para o 
atendimento do ensino médio. Para tanto, foram elaboradas estratégias que visam o 
cumprimento da meta estabelecida no Volume II deste Documento Referência. 

1.3.3. ANÁLISE DOS OBJETIVOSEMETAS 

 

META 
1.3.3.1 

Implementar progressivamente a política de gestão da infraestrutura 
física na educação básica, que assegure: 

a) o reordenamento da rede de escolas públicas que contemple a 
ocupação racional dos estabelecimentos de ensino, com o objetivo de 
facilitar a delimitação de instalações físicas próprias para o ensino 
médio; 

b) a expansão do número de escolas públicas do ensino médio de 
acordo com a demanda identificada; 

c) a universalização gradativa da oferta de vagas nesse nível de ensino; 

 

Em 2006, a demanda de atendimento no ensino médio era de 139.319 (cento e trinta e 
nove mil, trezentos e dezenove) estudantes, sendo a demanda atendida de 75.385 (setenta 
e cinco mil, trezentos e oitenta e cinco) estudantes, segundo o site 
www.seplan.to.gov.br/arquivo  e IBGE/2010. 

Diante deste contexto, neste mesmo período, criou-se o Programa de Descentralização de 
Obras, cujo objetivo foi atender obras prioritárias, em serviços de reformas e ampliações, 
para melhorar a estrutura física das escolas públicas estaduais. Fonte: SEDUC /TO. 

No período de 2006 a 2013, foram criados 3 (três) Centros de Ensino Médio (CEM), 
conforme Tabela 01. 

Tabela 01 

ESCOLA LOCALIDADE LEI DE CRIAÇÃO        REFORMA/ 
AMPLIAÇAO 

Centro de ensino médio 
 Karajá 

Santa Fé do 
Araguaia 

DEC. nº 3.331 de 31 de 
março de 2008 

- 

Centro ensino médio 
Diaconizio Bezerra da Silva 

Paraíso DEC. nº 3.264 de 24 de 
janeiro de 2008 

- 

Escola Estadual Girassol de Paraíso LEI 2.810 de 26 de Passou a ser 

http://www.seplan.to.gov.br/arquivo


 
 

Tempo Integral Trajano 
Coelho Neto 

dezembro de 2013 Tempo Integral 
em 2013. 

 

E ainda, no período de 2006 a 2013, foi expandido o atendimento no ensino médio em mais 
46 (quarenta e seis) escolas, conforme demonstrado na Tabela 02. 

Tabela 02 

Escolas e matrículas do ensino médio no período de 2006 a 2013 

Indicador 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Nº de escolas 266 275 278 280 282 287 304 312 

Nº de 
matrículas 

75.385 70.874 69.178 63.538 62.365 67.166 65.940 66.879 

 

Não foram encontrados documentos oficias que comprovem o reordenamento, o que 
implica na impossibilidade de afirmar que a meta foi totalmente atendida, haja vista a não 
universalização do ensino médio, até a presente data. Portanto, a meta foi alcançada 
parcialmente, considerando as ações isoladas de reestruturação da oferta deste nível de 
ensino ao longo da vigência do PEE. 

 

META 
1.3.3.2 

Melhorar a qualidade do ensino médio, de forma a atingir índice 
satisfatório de desempenho político-social. 

 

Para melhorar a qualidade do ensino médio foram implantados, em 2006, programas de 
formação de gestores: Programa de Capacitação à Distância para Gestores Escolares 
(Progestão), Gestão Escolar e Tecnologias (GET), Gestão para o Sucesso Escolar (GSE) e 
Projeto de Aprendizagem da Escola. Além destes programas, outros foram trabalhados 
diretamente com os(as) alunos(as), como estratégia de tornar o currículo mais atrativo e 
viabilizar a participação juvenil em atividades extra sala, de cunho federal ou estadual 
como: Olimpíadas de Matemática, Física, Língua Portuguesa, História e Química, Projeto 
Escola de Vida e Trabalho, Escola Sustentável, Programa Jovem Cientista, Projeto 
Hanseníase nas Escolas, Programa Parlamento Juvenil do MERCOSUL, Programa Parlamento 
Jovem Brasileiro, Programa Parlamento Tocantinense, Programa Jovem Senador e 
Programa Jovem Embaixador. 

Em 2007, com o objetivo de orientar e fortalecer o trabalho pedagógico foi concluída a 
versão preliminar da proposta curricular do ensino médio, com revisão em 2009 e a 
inserção dos conteúdos mínimos de cada componente curricular. Em 2012 foi implantado 
em 24 (vinte e quatro) escolas de ensino médio da rede estadual do Tocantins, o Programa 
Ensino Médio Inovador (ProEMI) e em 2014 esta expansão se deu para mais 231 (duzentos e 
trinta e uma), somando um total de 255 (duzentos e cinquenta e cinco) unidades de ensino 
atendidas.  

Todos estes programas contribuíram para melhorar a taxa de aprovação no ensino médio, 
com percentuais crescentes até 2010 e decrescentes em 2011, com queda na média de 
aprovação na rede estadual, conforme demonstrado na Tabela 03. 

Tabela 03 

Aprovação no ensino médio por dependência administrativa 

2006 Federal Estadual Municipal Privada Média TO Média 
Norte 

Média 
Brasil 

- - - - - - - 



 
 

2007 73,5 79,6 83,4 92,5 80,1 69,9 74,1 

2008 74 79,7 76,8 93,2 80,2 77,7 83,8 

2009 79,5 80,8 75,4 89,7 81,2 73 75,9 

2010 77,7 81,7 - 91,3 82,1 74,4 77,2 

2011 79,5 80,5 80,9 91,02 81,1 75,4 77,4 

2012 - - - - - 74,9 78,7 

 

META 
1.3.3.3 

Reduzir, por ano, 3% (três por cento) da repetência, 3% (três por 
cento) da evasão e 2% (dois por cento) da distorção idade/série até 
2010, de forma a diminuir para quatro anos o tempo médio para a 
conclusão desse nível de ensino; 

 
No período de 2006 a 2013 nenhum programa foi implantado no Estado, especificamente, 
para trabalhar a aprovação, reprovação, abandono e distorção idade/série para o ensino 
médio. Neste período, a taxa de aprovação cresceu até 2010. Observa-se que estes 
percentuais foram determinados, também, pelo alto índice de abandono o que refletia 
uma taxa menor na reprovação. Em 2009 e 2010 a taxa de abandono é menor, fato que 
reflete no aumento da reprovação. Sendo assim, nestes 2 (dois) anos, apesar das taxas de 
aprovação alcançarem percentuais  maiores não representam crescimento. A distorção 
idade/série diminuiu até 2010, acentuadamente, nos anos de 2006, 2007 e 2008 cumpriram 
a meta. No entanto, voltou a crescer em 2011 e diminui nos anos de 2012 e 2013, 
conforme Tabela 04. 

  



 
 

 

Tabela 04 

INDICADOR 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Nº de Alunos(as) 75.385 70.734 70.793 65.754 65.352 70.035 68.779 70.535 

Aprovação - 80,1 80,2 81,2 82,1 81 - - 

Reprovação - 8,2 8,5 10,1 9,9 10,4 - - 

Abandono - 11,7 11,3 8,7 8 8,6 - - 

Distorção 
idade/série 

55,9 51,1 33,5 33,2 34,2 36 32,2 32 

Fonte: INEP 
 

META 
1.3.3.4 

Garantir, oferecendo oportunidades, a todos os(as) professores(as) do 
ensino médio a formação em nível superior, no máximo em 5 (cinco) 
anos, com a colaboração da União; 

 

Em 2010, foi implantado o Plano Nacional de Formação de Professores da Educação Básica 
(Parfor) com cursos de licenciatura tendo como foco o professor que ainda não tinha 
licenciatura, porém o Programa passou a atender duas demandas diferentes: professores 
com nível superior bacharelado e professores com licenciatura que optaram por outra área 
de formação, fazendo assim uma segunda licenciatura. 

O percentual do atendimento no ensino médio com professores com nível superior no 
período de 2006 a 2013 ocorreu no Tocantins, que demonstra um aumento de 7,8% (sete 
inteiros e oito décimos por cento) neste período conforme Tabela 05. 

Tabela 05 

Professores atuando no ensino Médio no Tocantins de 2006 a 2014 

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Quantidade de 
professores 

- 3.858 3.883 3.818 3.894 4.136 4.140 4.489 

Percentual com 
nível superior 

89 88,3 95,6 95,4 93,4 95,8 95,9 96,1 

Fonte: INEP 
 

META 
1.3.3.5 

Elaborar padrões mínimos de infraestrutura para o ensino médio, 
compatíveis com as realidades regionais, no prazo de 1 (um) ano, para 
atendimento progressivo; 

 
A meta não foi cumprida conforme o estabelecido, pois a SEDUC segue os padrões de 
infraestrutura estabelecidos pelo MEC para o ensino fundamental, resguardando os 
princípios da legalidade, moralidade, impessoalidade, publicidade e eficiência.  

No período de 2011 a 2014 a SEDUC realizou obras de reforma e ampliação nas escolas de 
ensino médio.  

Os dados referentes aos anos anteriores a 2011 não constam no sistema, pois estas obras 
eram executadas pela Secretaria de Infraestrutura do Estado. 

Ressalta-se que não há como descrever sobre a evolução do indicador que solicita o 
percentual de escolas que atendem aos padrões mínimos de infraestrutura referentes ao 



 
 

ensino médio, pois seria necessário neste período o Levantamento Situacional Escolar (LSE) 
de todas as unidades de ensino.  

O Levantamento foi realizado no ano de 2008 de forma integral e em 2012 de forma 
parcial, conforme Tabela 06. 

Tabela 06 

Obras de reforma e ampliação nas escolas do ensino médio 

Objeto 2011 2012 2013 2014 

Reforma 01 09 07 02 

Ampliação 10 23 20 00 

Fonte: Departamento de obras educacionais. 

 

META 
1.3.3.6 

Garantir mecanismos como conselhos ou equivalentes para incentivar 
a participação da comunidade na gestão, manutenção e melhoria das 
condições de funcionamento das escolas; 

 

Para garantir a participação da comunidade na gestão, manutenção e melhoria das 
condições de funcionamento das escolas, a SEDUC instituiu o Programa Escola 
Comunitária de Gestão Compartilhada, o Projeto Político Pedagógico (PPP) elaborado de 
maneira participativa e a auto-avaliação da escola, por meio do Prêmio Escola Comunitária, 
em 100% (cem por cento) das escolas estaduais. Realizou também a reedição do Manual 
de Orientação para as Associações de Apoio à Escola, atendendo 100% (cem por cento) 

das escolas estaduais. 

Assim, durante o decênio, vários mecanismos foram instituídos com vistas à 
melhoria e manutenção das condições de funcionamento, visando o processo democrático 
da escola. 

As leis que dispõem sobre a gestão democrática  do ensino público são parte da 
concretude das ações do Governo para normatizar e dar legalidade à gestão democrática. 
Ressaltam-se aqui as principais legislações que corroboram com a Meta. Lei nº 1.360, de 31 
de dezembro de 2002; Lei nº 2.139, de 3 de setembro de 2009; Instrução Normativa nº 6 de 

18/08/2010. 

 

META 
1.3.3.7 

Garantir autonomia das escolas tanto no que diz respeito ao Projeto 
Político Pedagógico (PPP), quanto ao gerenciamento administrativo e 
financeiro; 

 

A implantação do PPP na escola, financiada pelo Programa Escola Comunitária de Gestão 
Compartilhada, em 100% (cem por cento) das unidades de ensino estaduais, fortaleceu a 
participação da comunidade escolar, no que tange às tomadas de decisões nas três 
dimensões da educação: administrativa, pedagógica e financeira. 

A Associação de Apoio à Escola, colegiado responsável pela articulação entre a sociedade e 
a escola, por meio dos seus conselhos, fiscal, educacional e comunitário, tem contribuído 
para o fortalecimento da gestão democrática, muito embora, há que se considerar a 
participação tímida desses colegiados no contexto escolar. No entanto, experiências 
inovadoras de gestão democrática têm sido identificadas, mesmo que isoladamente, nas 



 
 

unidades de ensino, o que garante ao Programa, que financia o PPP das escolas, a certeza 
de que este é o caminho da consolidação da democracia escolar. 

A partir de 2009 os PPPs foram trabalhados de forma articulada com a Plataforma de 
Planejamento Estratégico do MEC – PDE Interativo. 

Nos anos de 2013 e 2014 foi realizado o trabalho do PPP Online, utilizando ferramentas 
específicas para a revisão e elaboração de novas metas, estratégias e objetivos. 

O PPP, por si, não garante autonomia das escolas se este não tiver como princípio a 
participação da comunidade escolar nas tomadas de decisões. Fato este, que requer uma 
liderança forte, capaz de mobilizar, incentivar a participação e respeitar as contribuições 
advindas da comunidade escolar.  São esses procedimentos participativos que a SEDUC vem 
trabalhando ao longo dos 10 (dez) anos, a fim de fortalecer a gestão democrática.  

META 
1.3.3.8 

Revisar a organização didático-pedagógica e administrativa do ensino 
noturno, de forma a adequá-lo às necessidades do(a) aluno(a)-
trabalhador(a), sem prejuízo de qualidade; 

 

A SEDUC, conhecendo os desafios do ensino médio noturno e os indicadores de aprovação, 
a partir de 2013, elaborou uma estrutura curricular para atender às especificidades desta 
demanda, com aulas de 60 (sessenta) minutos, sendo 45 (quarenta e cinco) minutos de 
efetivo trabalho em sala de aula, e 15 (quinze) minutos desenvolvidos por meio de 
atividades curriculares previstas no projeto interdisciplinar da unidade de ensino. As aulas 
iniciam às 18 (dezoito) horas e 45 (quarenta e cinco) minutos e terminam às 22 (vinte e 
duas) horas. Nessa perspectiva, o ensino noturno pôde ser organizado de modo a atender, 
sem prejuízo de qualidade, o currículo conforme prevê a carga horária nacional de cada 
ano letivo. 

Todas as unidades escolares, que ofertam o ensino noturno, adotaram a nova estrutura. 
Com isso, 100% (cem por cento) da Meta foram atendidas, com o novo reordenamento 
curricular. 

 

META 
1.3.3.9 

Garantir programas para a formação de professores em todas as áreas, 
observadas as demandas; 

 

Os dados coletados nos arquivos da coordenadoria de formação da SEDUC, desde o ano de 
2006 indicam uma grande variedade de oferta de formações continuadas. A inexistência de 
um projeto pedagógico de formação continuada para servidores da educação colabora para 
a variedade de atividades pontuais e pulverizadas, tanto do planejamento quanto da 
execução destas formações em diversos setores da SEDUC, dificultando a identificação 
precisa de dados para a construção de um banco capaz de mapear todo o trabalho 
realizado.   

Destacam-se as atividades de formações da SEDUC que apresentaram maior carga horária e 
abrangência de público, neste período. São elas: Pós-graduação stricto sensu em 
Tecnologias e Sociedade do Conhecimento UNED/Unitins/SEDUC; pós-graduação lato sensu 
em Ensino de História; pós-graduação latosensu em Cultura Negra (História); pós-graduação 
lato sensu parceria SEDUC/CESGRANRIO com acompanhamento e monitoramento de 
desempenho dos(as) alunos(as) do Tocantins – Língua Portuguesa e Matemática; pós-
graduação lato sensu em Ensino Religioso; pós-graduação lato sensu parceria 
SEDUC/Fundação Universa e Universidade Católica de Brasília (complementação do 



 
 

Progestão); pós-graduação lato sensu parceria SEDUC/UFT para os educadores do Projovem 
Campo e Saberes da Terra; pós-graduação lato Sensu – Intercultural; pós-graduação stricto 
sensu – tecnologias em educação; curso de aperfeiçoamento profissional em Metodologia 
do Ensino, Interdisciplinaridade e Transversalidade/Currículo em parceria com a 
Unitins;Pacto Nacional pelo Fortalecimento do Ensino Médio com formação de 
coordenadores pedagógicos e professores do Ensino Médio lnovador (EMI); Programa 
Nacional de Alfabetização na Idade Certa (PNAIC) formação de professores; formação 
Gestar I e II em Língua Portuguesa e Matemática; formação para correção do fluxo escolar 
e na metodologia do programa Circuito Campeão em parceria com o Instituto Ayrton 
Senna. 

O cenário acima demonstra que a Meta foi atendida, sobretudo, com a parceria entre a 
União e instituições de ensino superior. Porém, vale ressaltar os grandes desafios ainda 
existentes quando se trata de formação continuada, principalmente, para o atendimento 
às modalidades do campo, quilombola, indígena e educação profissional.  

 

META 
1.3.3.10 

Apoiar e incentivar as organizações estudantis como espaço de 
participação e exercício da cidadania; 

 

No Tocantins, o trabalho de fortalecimento da gestão democrática teve início em 1997. A 
partir de então, o incentivo e a realização de ações para a criação de grêmios estudantis 
passou a ser uma das prioridades da gestão escolar, haja vista a importância da 
participação do colegiado nas decisões da escola e também no desenvolvimento de 
lideranças escolares. 

A Secretaria de Estado da Juventude tem sido parceira fomentando ações e projetos de 
formação de grêmios estudantis, bem como incentivos financeiros para o fortalecimento 
dessas organizações. Em 2007 a SEDUC por meio da coordenadoria de gestão iniciou um 
trabalho com os grêmios estudantis realizando o mapeamento das escolas com grêmios no 
Estado.  Em 2008 foi realizado 1 (um) encontro regional dos grêmios nas diretorias 
regionais de educação de Paraíso do Tocantins, Arraias, Tocantinópolis, Pedro Afonso e 
Gurupi, com o apoio financeiro da SEDUC, por meio de repasse de material de divulgação 
(camisetas, banners) e auxílio financeiro (passagem, hospedagem e alimentação) para 
deslocamento de 3 (três) alunos e 1 (um) acompanhante para participarem do encontro 
regional na sede das DREs.  

Não há registro de dados oficiais para mensurar o quantitativo de escolas que implantaram 
e mantiveram o grêmio estudantil nesse período. Assim, não é possível mensurar a Meta, 
nem afirmar que foi atendida, em virtude de identificar apenas ações isoladas que não 
retratam a realidade da universalização de grêmios estudantis nas escolas públicas 
estaduais. 

 

META 
1.3.3.11 

Criar, no prazo de 2 (dois) anos, equipe multissetorial itinerante para 
orientar o desenvolvimento de políticas públicas educacionais nas 
escolas de ensino médio; 

 

A SEDUC contemplou em seu Planejamento Estratégico Sistematizado (PES) em 2008 a 
institucionalização de uma equipe multi setorial itinerante, cujo objetivo era orientar as 
diretorias regionais de ensino no desenvolvimento das políticas públicas de educação para 



 
 

a oferta do ensino médio contribuindo para a melhoria dos indicadores qualitativos e 
quantitativos do desempenho acadêmico, porém a proposta ficou apenas no planejamento.  

Desse modo, a Meta não foi atendida, pois não há documentos que evidenciem a 
institucionalização da equipe. No período indicado a SEDUC realizou a reestruturação 
organizacional, criando o setor da coordenadoria de avaliação e acompanhamento do 
ensino médio que tinha como objetivo garantir o monitoramento e avaliação dos 
indicadores de aprendizagem para diagnosticar o aproveitamento escolar, conduzindo o 
planejamento de intervenção, junto às diretorias regionais de ensino e unidades escolares, 
visando à melhoria da qualidade da aprendizagem dos(as) alunos(as) do ensino médio. 

 É evidente que a falta de registros das ações realizadas ao longo dos 10 (dez) anos 
dificulta a sistematização de uma avaliação fidedigna no contexto do cumprimento da 
Meta, com dados e informações precisas. 

META 

1.3.3.12 

Garantir um sistema de avaliação estadual para acompanhar a evolução 
do ensino médio e corrigir os equívocos. 

 

No período de vigência do PEE (2006-2015) a SEDUC até o ano de 2010 trabalhava apenas 
com os dados das avaliações externas.  Em 2011 foi instituído o Sistema de Avaliação do 
Tocantins (SALTO) com o objetivo de avaliar a qualidade do ensino e aprendizagem dos(as) 
alunos(as) das escolas públicas do Estado com vistas à melhoria dos indicadores 
educacionais da educação básica. 

No período de 2011 a 2013 os resultados do SALTO, referentes ao ensino médio, 
apresentam avanços comparando os resultados de 2011 e 2012, no entanto, houve 
retrocesso ao confrontar os resultados de 2012 e 2013. Estes resultados estão semelhantes 
aos do IDEB dos mesmos anos conforme demonstrativo: SALTO: 2011: 3,51 - 2012: 3,91 - 
 2013: 3,38 e IDEB: 2011: 3,5 - 2013 - 3,2. 

 

2.EDUCAÇÃO SUPERIOR 
 

2.1. DIAGNÓSTICO 
 

O Estado do Tocantins apresenta grandes desafios para a universalização da educação 
superior, principalmente, no que tange à taxa de matrícula líquida nas instituições de 
ensino superior. 

Em 2013, mais de 47.000 (quarenta e sete mil) estudantes estavam matriculados no ensino 
superior. Deste total, 24.531 (vinte e quatro mil, quinhentos e trinta e um) são alunos de 
instituições públicas, contra 22.719 (vinte e dois mil, setecentos e dezenove) alunos das 
particulares.  

Os dados referem-se às matrículas em cursos na modalidade presencial. Assim, o Tocantins 
é um dos cinco estados que apresentam mais matriculados na rede pública de ensino 
superior, junto com Pará, Paraíba, Roraima e Santa Catarina. 

Conforme análise do Censo 2013, nos anos de 2012 e 2013, a matrícula no Estado do 
Tocantins, cresceu 4,4% (quatro inteiros e quatro décimos por cento) nos cursos de 
bacharelado, 0,6% (seis décimos por cento) nos cursos de licenciatura e 5,4% (cinco inteiros 
e quatro décimos por cento) nos cursos tecnológicos. Os cursos de bacharelado têm uma 



 
 

participação de 67,5% (sessenta e sete inteiros e cinco décimos por cento) na matrícula, 
enquanto os cursos de licenciatura e tecnológicos participam com 18,9% (dezoito inteiros e 
nove décimos por cento) e 13,7% (treze inteiros e sete décimos por cento), 
respectivamente. 

O Censo 2013 também mostrou que a porcentagem de docentes da rede pública com 
doutorado, em 2013, era de 53,2% (cinquenta e três inteiros e dois décimos por cento) do 
total, enquanto na rede privada, era de 18,2% (dezoito inteiros e dois décimos por cento). 
Com relação à formação de professores, o Censo mostra que as matrículas nos cursos de 
licenciatura aumentaram mais de 50% (cinquenta por cento) nos últimos 10 (dez) anos, um 
crescimento médio de 4,5% (quatro inteiros e cindo décimos por cento) ao ano. 
Anualmente, mais de 200.000 (duzentos mil) alunos concluem cursos de licenciatura. 
Pedagogia corresponde a 44,5% (quarenta e quatro inteiros e cinco décimos por cento) do 
total de matrículas. 

O Censo mostra também o percentual de pessoas que frequentam ou já concluíram a 
educação superior por renda, cor, raça, sexo e região, segundo as faixas etárias. De acordo 
com o documento, os impactos da expansão da educação superior podem ser observados a 
partir das características de escolaridade entre as gerações mais recentes no Brasil. 
“Apesar de expressivos avanços entre gerações, considerando diferentes dimensões (renda, 
cor ou raça, sexo e região geográfica), fica claro que as políticas de inclusão em curso 
precisam ser mantidas e ampliadas para garantir igualdade de oportunidades educacionais 
para todos os brasileiros”. 

 

2.3. OBJETIVOS E METAS 
 

META 2.3.1 
Observar a natureza constitutiva de cada instituição de ensino superior, 
assegurar-lhes efetiva autonomia didática, científica, administrativa e de 
gestão financeira, em conformidade com legislação vigente; 

 

O sistema estadual de ensino superior compreende as instituições criadas e mantidas pelo 
Estado e pelo poder público municipal.  As Instituições de educação superior, de acordo 
com sua organização e respectivas prerrogativas acadêmicas, são credenciadas, como, 
universidades, centros universitários, faculdades integradas e institutos. As instituições de 
ensino superior, quando criadas ou incorporadas, mantidas pelo poder público estadual ou 
municipal, podem organizar-se em fundações ou autarquias especiais. 

No período de 2006 o Tocantins possuía 11 (onze) instituições de ensino pertencentes ao 
sistema estadual de ensino, a saber: Fundação Universidade do Tocantins (Unitins), 
Fundação Universidade de Gurupi (UNIRG), Fundação de Desenvolvimento Educacional de 
Guaraí (FUNDEG), Faculdade do Bico do Papagaio (FABIC), Faculdade Rio Sono (RISO), 
Faculdade para o Desenvolvimento do Sudeste Tocantinense (FADES), Faculdade Integrada 
de Araguatins (FAIARA), Faculdade municipal de ensino superior de Colinas (FECOLINAS), 
Faculdades Integradas de Porto Nacional (FIESPEN) e Instituto Tocantinense Presidente 
Antonio Carlos (ITPAC). E oito instituições de ensino superior não pertencentes ao sistema 
estadual de ensino: Fundação Universidade Federal do Tocantins (UFT), Centro 
Universitário Luterano de Palmas (CEULP/ULBRA), Faculdades Objetivo, Faculdade de 
Palmas (FAPAL), Faculdade Católica do Tocantins (FACTO), Faculdade São Marcos 
(FASAMAR), União Educacional de Ensino Superior do Médio Tocantins e Instituto 
Presbiteriano Vale do Tocantins, totalizando  19 (dezenove) instituições de educação 
superior presenciais. 



 
 

As ações realizadas pelo sistema estadual de educação, com vistas à regulamentação e 
orientação das instituições de ensino superior, no período de vigência do PEE foram: 

Em 2006 o CEE concluiu o processo de credenciamento de todas as instituições vinculadas 
ao sistema, respeitando a natureza constitutiva e autonomia de acordo com a 
característicade cada instituição de ensino superior; 

a instituição de ensino superior denominada União Educacional de Porto Nacional 
(UNIPORTO), foi extinta e transferiu os cursos e alunos para a Faculdade Presidente 
Antônio Carlos (FAPAC) conforme Par. nº  261/2008, aprovado em 25/08//2008, (Processo 
n° 2008/2700/004116); 

em 2008 a Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas de Gurupi, foi credenciada como 
Centro Universitário UNIRG; 

até o ano de 2008 pertenciam ao sistema estadual do Tocantins 12 (doze) instituições de 
ensino superior. Destas, 10 (dez) instituições de ensino superior deveriam migrar para o 
sistema federal de ensino e duas permanecem vinculadas ao sistema estadual; 

em 2010 o CEE acompanhou e orientou o processo de migração das instituições de ensino 
superior do sistema estadual de educação para o sistema federal. Prestou esclarecimentos 
e orientações sobre situação irregular das instituições de ensino superior vinculadas ao 
sistema estadual do Tocantins; 

garantiu ao longo do período de migração, a aprovação dos editais dos processos seletivos 
para ingresso nos cursos autorizados e reconhecidos pelo CEE TO. 

A atual situação das instituições de ensino superior quanto ao processo de migração, 
encontra-se no seguinte contexto: 

 

INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR QUE PERTENCEM AO SISTEMA ESTADUAL DE  
EDUCAÇÃO EM 2015 

Fundação Universidade do Tocantins (Unitins) em PALMAS; 

Centro Universitário de Gurupi (UNIRG). 

  
 

INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR EM PROCESSO DE MIGRAÇÃO PARA O MEC 

Faculdade de Guaraí (FAG), em Guaraí; 

Faculdade Integrada de Ensino Superior de Colinas (FIESC), em Colinas do Tocantins; 

Faculdade de Educação, Ciências e Letras de Paraíso (FECIPAR), em Paraíso do Tocantins; 

Faculdade Rio Sono (RISO), em Pedro Afonso; 

Faculdade para o Desenvolvimento do Sudeste Tocantinense (FADES), em Dianópolis; 

Faculdade Integrada de Araguatins (FAIARA), em Araguatins; 

Faculdade do Bico do Papagaio (FABIC), em Augustinópolis; 

Faculdade Antônio Propício Aguiar Franco (FAPAF), em Pium; 

Instituto Tocantinense Presidente Antônio Carlos (FAPAC/ITPAC), em Porto Nacional. 



 
 

 

INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR QUE PERTECEM AO SISTEMA FEDERAL NO TOCANTINS 

Faculdade Objetivo, em Palmas; 

Faculdade de Palmas (FAPAL), nacional; 

Faculdade (UNEST), em Paraíso do Tocantins; 

Centro Universitário Luterano de Palmas (ULBRA), em Palmas; 

Faculdade Católica Dom Orione (FACDO), em Araguaína; 

Instituto Tocantinense Presidente Antônio Carlos (FAHESA/ITPAC), em Araguaína; 

Faculdade Católica de Palmas; 

Faculdade Serra do Carmo (FASEC), em Palmas; 

Universidade Federal do Tocantins (UFT), em Palmas, Tocantinópolis, Araguaína, Miracema 
do Tocantins, Porto Nacional, Gurupi e Arraias; 

Instituto Federal do Tocantins (IFTO), em Palmas, Gurupi, Porto Nacional, Paraíso do 
Tocantins e Araguatins; 

Faculdade (ITOP), em Palmas, Paraíso do Tocantins e Araguatins.  

 Até o presente momento, as instituições de ensino superior que pertenciam ao 
sistema estadual de educação, através de consulta ao Sistema E-MEC, ainda encontram-se 
em processo de migração para o sistema federal. Permanecem no sistema estadual, sob a 
supervisão, regulação e avaliação do CEE, as instituições de ensino superior Unitins e seus 
campus e UNIRG. 

 

META 
2.3.2 

Garantir os recursos e meios que assegurem a necessária qualidade aos 
cursos oferecidos na modalidade de educação a distância 

 

A educação a distância, como modalidade de ensino superior, tem contribuído para o 
acesso da população tocantinense ao ensino superior, principalmente nas regiões em que o 
ensino presencial não é oferecido. 

A Unitins foi a instituição de ensino superior precursora da educação a distância no Estado 
do Tocantins. Os primeiros cursos ofertados foram a licenciaturas, que abriram caminho 
para a consolidação da educação à distância e ampliação da oferta de novos cursos de 
graduação, colaborando assim com o avanço no número de vagas da educação superior no 
Estado. 

Ao longo de sua trajetória, a Unitins não investiu recursos públicos financeiros no ensino a 
distância a partir do momento que firmou a parceria com a EaDcom. A criação de polos de 
educação a distância, no âmbito estadual e nacional, em parceria com instituições 
privadas EaDcom, fez desta instituição um marco histórico em oferta e vagas na educação 
a distância. 

No entanto, não houve investimento público na educação a distancia para folha de 
pagamento e questões pedagógicas no âmbito do ensino, pelo fato da instituição se 
caracterizar como fundação, permitindo a cobrança de mensalidades, recursos estes que 
sustentavam financeiramente os cursos oferecidos.  



 
 

Os cursos da Unitins, na modalidade educação a distância, vinculado ao programa da 
Universidade Aberta do Brasil (UAB), iniciaram em 2012, o investimento com polo  é da 
Secretaria Estadual de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação 
(SEDECT) e os recursos humanos são custeados por meio de bolsas concedidas pela 
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES). 

Todavia, a Unitins investiu em equipamentos de estúdios para gravação das webs aulas e 
adquiriu computadores para possibilitar o trabalho pedagógico dos(as) professores(as) e 
garantir ensino de qualidade na modalidade educação a distância nos cursos oriundos da 
antiga educação a distância, antes das parcerias com as instituições privadas. 

O quantitativo de alunos matriculados nos cursos e polos Unitins/UAB/2014/2 foram de 
1.045 (um mil e quarenta e cinco), distribuídos nos cursos de Administração Pública, 
Computação, Letras, Matemática, e Pedagogia, nos polos de Alvorada, Araguatins, 
Cristalândia, Mateiros, Palmas, Porto Nacional, Dianópolis, Nova Olinda, Guaraí, 
Taguatinga, Ananás. 

Na modalidade à distância, o Tocantins possui 103 (cento e três) cursos, em 21 (vinte e 
um) municípios, do Estado. A oferta dos cursos de graduação na modalidade educação a 
distância,  promoveu a interiorização da oferta da educação superior, garantindo o acesso 
a quem antes não possuía condições de adquirir formação profissional em nível superior. 

Observa-se por meio dos dados coletados, que a oferta da educação a distância ampliou a 
oferta dos cursos de Bacharelado e Tecnólogos, que tradicionalmente eram voltados para 
os cursos de licenciatura. Conclui-se que os desafios voltam para os processos de avaliação 
e acompanhamento sistemático, pelos órgãos responsáveis que regulam esta modalidade 
de ensino, a fim de verificar, supervisionar e avaliar a qualidade da oferta destes cursos.

META 
2.3.3 

Observar para que os cursos de licenciaturas sejam oferecidos de maneira que 
garantam a formação adequada em qualidade e quantidade, atendendo às 
demandas em todas as áreas; 

 

As Instituições de Ensino Superior que pertencem ao sistema estadual de educação são 
avaliadas periodicamente por especialistas com habilitação na área.  

Para identificar as condições e a realidade quanto as normas e qualidade do ensino dos 
cursos de licenciaturas, foram realizadas avaliações, por meio da Comissão de Especialistas 
de verificação in loco. As avaliações  realizadas utilizando instrumento de acordo com os 
indicadores de qualidade de cada curso são atribuídos conceitos, emitidos a partir de 
relatório consubstanciados, que  referencia o Parecer do Conselho Estadual de Educação, 
para a definição do tempo e duração dos respectivos atos autorizativos.  

O resultado dessas avaliações, e verificações dos cursos de Licenciatura na vigência do PEE 
foram realizadas no período de 2006 a 2014 nas instituição de ensino superior relacionadas 
abaixo e seus respectivos cursos: 

FAIARA: Letras: 2 (duas) avaliações; Pedagogia: 4 (quatro) avaliações; 

ITPAC de Araguaína: Educação Física: 3 (três) avaliações; Pedagogia: 4 (quatro) avaliações; 

Unitins: Normal Superior em Regime Especial: 1 (uma) avaliação; Pedagogia, em Regime 
Especial: 1 (uma) avaliação; 

UNIRG: Pedagogia - Letras e Educação Física: 3 (três) avaliações; 

FAG: Pedagogia e Letras: 2 (duas) avaliações; 



 
 

FIESC: Letras: 1 (uma) avaliação; Histórias: 2 (duas) avaliações; Geografia: 2 (duas) 
avaliações; Pedagogia: 3 (três) avaliações; 

FECIPAR: Letras: 3 (três) avaliações; Pedagogia: 2 (duas) avaliações. 

O CEE no período de 2006 a 2014 avaliou sistematicamente os cursos  o objetivo de 
legitimar  a oferta dos cursos e seus atos regulatórios, garantindo assim, a conclusão a 
conclusão dos(as) alunos(as) e os registros dos seus respectivos diplomas. Observou-se, a 
necessidade de investimentos por parte das instituições de ensino superior na melhoria da 
qualidade dos cursos, que mantiveram o conceito mínimo para renovação de seus atos 
regulatórios, demonstrando que não houve avanços e nem intervenções que acentuassem a 
melhorias dos cursos avaliados.  

Em relação às demandas das demais áreas das licenciaturas, observou-se que o PNE não foi 
utilizado como parâmetro para identificar as demandas e garantir a oferta nas áreas dos 
cursos com déficit de formação. 

Por outro lado, a ausência de uma supervisão atuante e consistente, bem como  de uma 
avaliação sistemáticas desses cursos contribuíram para a acomodação dessas Instituições e 
consequentemente com os resultados não satisfatórios relatados nos pareceres sempre com 
nota mínima, exclusivamente para garantir os atos autorizativos.  

Portanto, não será possível afirmar que a meta foi atendida, mediante os resultados 
encontrados nas avaliações para fins de regulação, principalmente que se verificam os 
indicadores alcançados por cada uma das IES avaliadas.  

META 
2.3.4 

Diversificar a oferta de cursos noturnos com propostas de cursos sequenciais 
e modulares, permitindo maior flexibilidade na formação do aluno-
trabalhador; 

 

A formação em nível superior, especificamente dos cursos sequênciais, pelos dados 
quantitativos da oferta e demanda no Brasil, bem como Estado do Tocantins, não se 
confirmou por não apresentar uma evolução na oferta e na formação dos(as) alunos(as) 
trabalhadores, bem como a absorção destes pelo mercado de trabalho. 

No Tocantins a oferta durante a vigência do PEE, aconteceu apenas em uma Instituição de 
Ensino Superior com um curso Sequencial de formação específica, Telepresencial em 
Fundamentos e Práticas Judiciárias, no período de 2006 a 2008, para a formação dos 
serventuários da justiça, dos titulares e auxiliares de escritório de advocacia, assim como 
os demais profissionais no aprofundamento dos saberes jurídicos, buscando contribuir para 
a elevação da qualidade dos serviços judiciários e para a  sociedade em geral em busca de 
conhecimento jurídicos, com 2.000 (duas mil) vagas, tendo 732 (setecentos e trinta e dois) 
alunos matriculados e 252 (duzentos e cinquenta e dois) alunos concluintes. 

Para avaliar se a Meta foi atendida um curso apenas para fins específicos com tempo e 
hora para finalizar não caracteriza propostas flexíveis que atenda a demanda do aluno 
trabalhador, principalmente quando apresenta fragilidade na oferta, comprovada pela 
extinção da modalidade em instituições de ensino superior pertencentes ao sistema 
estadual do Tocantins. 

 

META 
2.3.5 

Estabelecer os padrões mínimos, de acordo com instrumentos de verificação 
do Conselho Estadual de Educação do Tocantins, para credenciamento e 
autorização de novas Instituições de ensino superior, bem como considerar 



 
 

o avanço progressivo da infraestrutura de laboratórios, equipamentos e 
biblioteca como condição para o recredenciamento das instituição de ensino 
superior e o reconhecimento dos cursos; 

 

As avaliações das instituições de ensino superior pertencentes ao sistema estadual de 
educação ocorrem mediante instrumentos sistematizados em parcerias com a União. No 
período de 2006 a 2010, o CEE/TO aplicava instrumento de avaliação baseado no 
instrumento da SESU, respeitando as características do sistema de educação superior do 
Tocantins, o resultado da avaliação expresso, por meio de conceitos retratava a realidade 
do ensino superior do sistema estadual de educação. 

Em Março de 2010, o CEE participou de capacitações para utilização do novo instrumento 
aplicado pelo INEP. O instrumento foi adequado para o sistema de educação do Tocantins, 
que é utilizado até a presente data. Conforme análise dos dados pode-se verificar que o 
CEE avaliou sistematicamente os cursos de graduação e as instituições de ensino superior a 
partir atuação das comissões de verificação in loco. Portanto, foi constatado, no que se 
refere ao indicador de infraestrutura de laboratórios, equipamentos e biblioteca, que os 
cursos mantiveram o conceito mínimo para renovação dos atos regulatórios, demonstrando 
que não houve avanço na vigência do PEE, nem intervenção por parte dos órgãos 
competentes, no sentido de supervisionar e avaliar o cumprimento das recomendações 
expressas nos relatórios. 

META 
2.3.6 

Estimular a consolidação e o desenvolvimento da pós-graduação e da 
pesquisa nas Instituições de ensino superior, com a colaboração da União, 
aumentando em 25% (vinte e cinco por cento), em 5 (cinco) anos, o número 
de pesquisadores qualificados nas áreas de maior demanda; 

 

Os programas, projetos e ações do governo estadual criados para consolidação e o 
desenvolvimento da pós-graduação e da pesquisa nas Instituições de ensino superior, com a 
colaboração da União, foram desenvolvidos pela Unitins com os seguintes programas: 

Programa de Mestrado Interinstitucional (MINTER) em Educação com a Universidade de 
Brasília (UnB). Teve início em 2007 e encerrado em Janeiro de 2008; 

Programa de Doutorado Interinstitucional (DINTER) em Comunicação e Cultura 
Contemporâneas, financiado pela CAPES e realizado em parceria com a Universidade 
Federal da Bahia (UFBA). Teve seu início em 2008 e encerrado em Janeiro de 2013; 

Programa de Doutorado Interinstitucional (DINTER) em Sociologia, financiado pela CAPES e 
realizado em parceria com a UnB. Participaram como alunos deste programa os servidores 
da Unitins, da SEDUC e da SEPLAM. Teve início em agosto de 2009 e encerrado 
financeiramente em Janeiro de 2014. 

As áreas de maior demanda no período de 2006/2014 foram: Ciências Agrárias e Ciências 
Humanas, com percentual de 34% (trinta e quatro por cento) dos pesquisadores. 

No campo das Pós-Graduações, o Centro Universitário UNIRG/PROPESQ, realizou: 

1 (um) mestrado profissional em Gestão e Desenvolvimento Regional, que possibilitou a 18 
(dezoito) professores dos cursos de Administração, Ciências Contábeis entre outros, a 
atualização e capacitação profissional em área estratégica. O curso teve início em abril de 
2010 e foi concluído em 2012; 



 
 

Mestrado Interinstitucional (MINTER) UNIRG/Universidade Federal de Goiás, em Medicina 
Tropical e Saúde Pública (PPGMTSP). O curso teve início em Julho de 2013 com a previsão 
de conclusão em 2015, beneficiando 13 (treze) docentes da instituição de ensino superior. 

Em 2013 foram ofertados nove cursos de pós-graduação lato sensu, dentre as áreas de 
educação, negócios e saúde, são eles: 

Desenvolvimento gerencial em logística empresarial; 

desenvolvimento gerencial em recursos financeiros; 

desenvolvimento gerencial em recursos humanos; 

agronegócios; 

farmácia hospitalar: enfoque em farmácia clínica; 

terapia intensiva; 

gestão hospitalar em saúde pública e privada; 

educação infantil e alfabetização; 

mídias e gestão em mídias e gestão em educação a distância. 

Entre os anos de 2006 a 2014, foram disponibilizadas 462 (quatrocentos e sessenta e duas) 
vagas de cursos de especialização para professores em parceria ou convênio com 
Instituições de ensino superior, nas áreas de História e Educação Ambiental (UFT) Educação 
Indígena e Avaliação Escolar (CESGRANRIO). A Gestão Escolar foi contemplada com 594 
(quinhentas e noventa e quatro) vagas de especialização nesta área. (UNIVERSA e Unitins) 
No ano de 2008, foram ofertadas, em parceria interinstitucional, Mestrado com 18 
(dezoito) vagas, sendo 17 (dezessete) vagas em parceria com a Unitins/SEDUC/Uned 
(Universidade da Espanha) em Tecnologias e Sociedade do Conhecimento e 01 vaga 
Unitins/SEDUC/UnB para o Mestrado em Educação. 

Observa-se um avanço por parte das instituições de ensino superior na oferta da  pós 
graduação no Estado, sendo esta maior na especialização lato sensu. Em referências aos 
programas de mestrado e doutorado, ainda permanece uma demanda na oferta e conclusão 
para os profissionais, especificamente na área de Educação. A demanda concreta de oferta 
apresenta-se nas áreas de mestrado e doutorado em Ciências do Ambiente e Agrária. 

 

META 
2.3.7 

Assegurar políticas de incentivo à pesquisa e à extensão para atendimento 
das demandas pontuais, bem como aos cursos de graduação para resgate das 
dívidas sociais, mesmo que para isso sejam necessários cursos modulares e 
seqüenciais. 

 

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação (SEDECT), por 
meio do governo estadual, desenvolveu programa de crédito educativo PROEDUCAR, Lei nº 
1.832/2007, que tem como objetivo financiar estudos de estudantes carentes, 
matriculados em instituição de ensino superior privadas, conveniadas ao programa, no 
período de vigência do PEE, 5.354 (cinco mil, trezentos e cinquenta e quatro) alunos foram 
beneficiados com esse Programa. 

 

 



 
 

III – MODALIDADESDEENSINO 

 

1.EDUCAÇÃO DE JOVENSE ADULTOS 
1.1. DIAGNÓSTICO 

 

Segundo a Constituição Federal de 1988, Art. 208 e Emenda Constitucional nº 59 de 2009, 
que acrescenta ao Inciso I desse artigo; “- educação básica obrigatória e gratuita dos 4 
(quatro) aos 17 (dezessete) anos de idade, assegurada, inclusive sua oferta gratuita para 
todos os que a ela não tiveram acesso na idade própria” estendeu o direito ao ensino 
fundamental aos cidadãos de todas as faixas etárias, o que nos estabelece o imperativo de 
ampliar as oportunidades educacionais para aqueles que já ultrapassaram a idade de 
escolarização regular.  

Conforme  Art. 1º -  Lei de Diretrizes e Bases da Educação nº 9394/96, a educação abrange 
os processos formativos que se desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, no 
trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da 
sociedade civil e nas manifestações culturais, e ainda em seu  artigo 37.  A educação de 
jovens e adultos será destinada àqueles que não tiveram acesso ou continuidade de 
estudos no ensino fundamental e médio na idade própria. 

O Estado do Tocantins atende uma diversidade de sujeitos na educação de jovens e 
adultos, sendo composta pela alfabetização, educação em prisões e 1º (primeiro), 2º 
(segundo) e 3º (terceiro) segmentos. 

Entre as desigualdades que surgem dentro da educação de jovens e adultos, a SEDUC busca 
assumir o compromisso de desenvolver uma educação comprometida com a transformação 
do jovem e adulto, que considere as relações escola- comunidade, produzindo uma prática 
educativa articuladora da teoria com a prática, no âmbito do universo escolar, livre do 
preconceito e consciente de seu papel na sociedade.  

O enfoque principal com a metodologia de educação de jovens e adultos, tem como 
objetivo o conjunto de processos de aprendizagens, tanto as formais como as não formais, 
 nos quais os estudantes desenvolvem suas capacidades, enriqueçam seus conhecimentos e 
melhoram suas competências técnicas ou profissionais a fim de atender suas próprias 
necessidades e  da sociedade que estão inseridos, a partir de uma perspectiva voltada para 
a integração dos indivíduos à participação social e o desenvolvimento humano. 

 Com foco na qualidade de ensino é necessário implementar o  currículo, tornando-o 
flexível, diversificado, participativo e que seja definido a partir das necessidades e 
interesses do grupo, de modo a considerar sua realidade sociocultural, cientifica e 
tecnológica, com adaptação de  metodologias que sejam capazes de desafiar a capacidade 
de aprendizagem do jovem e adulto, desenvolvendo nestes um padrão de  interesses e 
aptidões, por meio da pesquisa em comum(trabalho em equipe) e a vida social dos próprios 
estudantes; 

  Com a valorização dos profissionais da educação de jovens e adultos, busca-se o 
aperfeiçoamento contínuo, consolida subsidio  específico aos professores em  suas  áreas 
de conhecimento, contribuindo para o sucesso e permanência  dos estudantes  no processo 
de escolarização. 

A educação de jovens e adultos, articulada com a educação profissionalizante conforme a 
Lei de Diretrizes e Bases da Educação, Art. 2º “A educação, dever da família e do Estado, 



 
 

inspirada nos princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tem por 
finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da 
cidadania e sua qualificação para o trabalho” e agora prevista no PNE. Esta articulação 
favorece aos jovens e adultos a terem acesso a uma renda mais qualificada. 

Como forma de cumprimento das metas e estratégias estabelecidas para o fortalecimento 
da Educação de Jovens e Adultos, propõe parcerias com instituições públicas e privadas, 
municípios e associações para garantia da continuidade deescolarização, após a 
alfabetização, e ainda a qualificação para inserção no mercado de trabalho.  

O Censo Escolar mostra um decréscimo na matrícula da educação de jovens e adultos nos 
últimos 10 (dez) anos em nível de Brasil.  Desde 2008, o  Estado do Tocantins,  vem 
apresentado redução no quantitativo de   matrículas da educação de jovens e adultos, no 
entanto, esses dados não representam significativamente a elevação do nível de 
escolarização da população jovens e adultos. Segundo PNAD/IBGE 2009, o índice de jovens 
com 16 (dezesseis) anos de idade que concluiu o ensino fundamental é de 64,6% (sessenta 
e quatro inteiros e seis décimos por cento), enquanto que o índice de jovens de 19 
(dezenove) anos de idade, somente 49,5% (quarenta e nove inteiros e cinco décimos por 
cento) concluiu o ensino médio. De acordo com o Censo percebe-se que esse fenômeno 
ocorre devido à diminuição da população dessa faixa etária. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

GRÁFICO nº 1  Matrícula de alunos da educação de jovens e adultos no ensino 

fundamental. 

 

 

 

 

 

GRÁFICO nº 2  Matrícula de alunos da educação de jovens e adultos no ensino médio. 

 
 



 
 

A partir da avaliação deste PEE (2006-2015), mediante os dados coletados e do 
monitoramento da educação de jovens e adultos do Programa Brasil Alfabetizado, 
realizados nos municípios em que relata a atual situação da educação de jovens e adultos 
no Estado do Tocantins, com a pouca oferta do 1º (primeiro) segmento e ainda baseados na 
Resolução CNE/CEB N° 1, de 5 de julho de 2000, que estabelece as Diretrizes Curriculares 
Nacionais para Educação de Jovens e Adultos e Resolução CNE/FNDE nº  48, de 2 de 
outubro de 2012, foi possível traçar metas e estratégias   que prevê ampliação da oferta da 
educação de jovens e adultos para todos sujeitos fora do ambiente escolar, com a oferta 
na zona urbana ou rural, em articulação com a alfabetização de adultos e a continuidade 
da educação de jovens e adultos, com o respeito às diversidades étnico-raciais, culturais, 
de gênero, sociais, ambientais e regionais, e ainda, contemplando a perspectiva 
interdisciplinar e intersetorial da educação de jovens e adultos. 

1.3.OBJETIVOSEMETAS 

 

META 
3.1 

Manter programas de formação de educadores, capacitando-os para atuar de 
acordo com o perfil da clientela e habilitando-os para o exercício do 
magistério no ensino fundamental e médio; 

 

A Educação de jovens e adultos no Tocantins ao longo da vigência do PEE (2006-2015) 
apresenta resultados, a partir das metas propostas para esta modalidade de ensino. As sete 
metas contidas neste documento foram discorridas mediante levantamentos de dados e 
coletas de documentos e informações com a finalidade de comprovar o cumprimento ou 
não do que se propôs para os últimos 10 (dez) anos.  

Quanto a formação de educadores para atuar de acordo o perfil na alfabetização e em 
todos os segmentos do ensino fundamental e médio, destaca-se o programa de valorização 
dos profissionais da educação, por meio do Programa de Formação Continuada, implantado 
pela SEDUC, que ofereceu estudos presenciais e à distância aos professores da educação de 
jovens e adultos ministrada por formadores da SEDUC e serviços de assessorias, cujo 
objetivo foi melhorar a qualidade  do ensino, proporcionando  melhorias das competências 
técnicas e  profissionais dos educadores, a partir da capacitação  profissional dos 
educadores  e educandos, além de fortalecimento das habilidades e competências 
necessárias aos afazeres diários, beneficiando servidores das escolas públicas estaduais 
envolvidos com  a Educação de jovens e adultos, atendendo às pessoas que não tiveram 
acesso ou não deram continuidade aos estudos na idade própria, ou seja, educandos das 
escolas públicas estaduais da Educação de jovens e adultos, 1º (primeiro) e 2° (segundo) 
segmentos. 

A tabela abaixo retrata o quantitativo de profissionais atendidos nos cursos de formação 
continuada nos respectivos programas: 

 
ANO CURSOS DE FORMAÇÃO PARA 

EDUCADORES 
TOTAL DE EDUCA-
DORES NA REDE 

NUMERO DE 
PROFESSORES 
ATENDIDOS - FORMAÇÃO 
CONTINUADA 

2006 Projeto Saberes da Terra 
(regime de colaboração com a 
União) 

 24 professores 

2007 Formação continuada de professores 
das unidades prisionais com o 
projeto de resocialização educativa 

1908 65  professores 
 



 
 

2008 Programa de Formação Continuada 
(Proposta Curricular da Educação de 
jovens e adultos) 

1504 
 

320 professores 

2009 Formação continuada 
Reestruturação da proposta 
curricular 
(Parceria com o fórum de Educação 
de jovens e adultos) 

1511 600 professores 

2010 Formação Continuada 
(Proposta Curricular) 

1520 - 

2011 Formação Continuada 
2º (segundo) e 3º (terceiro) 
Seguimentos da educação de jovens 
e adultos (Feira Literária 
Internacional do Tocantins)  

1315 400 professores 
 

2012 Realização de um fórum de 
educação de jovens e adultos para 
discutir as políticas públicas da 
educação de jovens e adultos 

1504 350 professores 

2013 Formação Continuada 
educação de jovens e adultos no 
I Seminário Estadual de Educação 
em Prisões. 

1520 150 professores 

  
A formação continuada do Projeto Saberes da Terra, para educadores da educação de 
jovens e adultos, fomentou  uma política de educação do campo, oportunizando aos jovens 
e adultos agricultores e familiares excluídos do sistema formal de ensino o ingresso no 
processo de escolarização,  integrado ao  ensino fundamental, qualificação social e 
profissional. 
Com a adesão do Programa Educando para a Liberdade, o Estado do Tocantins, estava 
entre os 11 (onze) estados brasileiros, que implantou o projeto de ressocialização, numa 
parceria entre a SEDUC, Secretaria de Cidadania e Justiça e Secretaria de Segurança 
Pública. O Projeto Ressocialização Educativa no Estado do Tocantins contemplou desde a 
alfabetização e escolarização de jovens e adultos do 1º (primeiro) ao 3º (terceiro) 
segmentos. 

O resultado das formações, além de contribuir com qualidade do ensino, possibilitou a 
consolidação da proposta curricular da educação de jovens e adultos que se tornou um eixo 
norteador para os profissionais que atuam nessa modalidade. 

Os desafios diagnosticados estão relacionados a descontinuidade dos programas de 
formações com interrupções causadas  por  questões administrativas e financeiras. 

 

META 
1.3.2 

Solicitar recursos à União para manter programa estadual que tenha por fim 
prover a clientela de material didático-pedagógico adequado; 

 
A captação de recurso durante o decênio, ocorreu em Regime de Colaboração com a União, 
por meio do Programa Nacional do Livro Didático (PNLD) em parceria com a SEDUC, 
 atendendo ao longo do decênio todos os alunos  da rede pública de ensino do Estado do 
Tocantins.  

Em 2007, foram adquiridos materiais pedagógico para o Programa Fazenda Escola, 
conforme a Resolução 23/2006, e reprodução de cadernos da educação de jovens e adultos 
para as diretorias regionais de educação, atendendo  1.500 (um mil e quinhentos) alunos.   



 
 

Em 2008 e 2009, o Programa de Valorização dos Servidores da Educação garantiu 
investimento de recursos no valor de R$: 80.000,00 (oitenta mil reais) para reprodução e 
distribuição de 7.000 (sete mil) exemplares da proposta curricular da educação de jovens e 
adultos.   

Nos períodos de 2007, 2010 e 2011foram adquiridos 8.000 (oito mil) kits pedagógicos para 
alunos do ensino fundamental 1º (primeiro) e 2º (segundo) segmentos e 12.000 (doze mil) 
kits pedagógicos para os alunos do 3º (terceiro) segmento da educação de jovens e adultos, 
atendendo um total de 24.000 (vinte e quatro mil) educandos. 

 A partir de 2011, o PNLD, ampliou o atendimento para a alfabetização, por meio do 
Programa Brasil Alfabetizado distribuindo  6.500 (seis mil e quinhentos)  para os 
alfabetizandos cadastrados  e  12.000 (doze mil) alunos com livros específico para 
educação de jovens e adultos do 1º (primeiro) ao 3º (terceiro) segmentos com atendimento 
a 100% (cem por cento) das escolas.        

Em 2013 foram elaborados os Guias de Aprendizagem para os alunos da educação de jovens 
e adultos, um instrumento de apoio pedagógico com atividades contextualizadas nas 
experiências e vivencias dos jovens e adultos, objetivando instigá-los ao desenvolvimento 
de habilidades e competências, preparando-os para avaliações internas e externas.  O 
material foi entregue às escolas no início do ano letivo  de  2014. 

No período de 2006 a 2014, a aquisição dos materiais didáticos pedagógicos viabilizaram a 
efetivação do processo ensino e  aprendizagem. No entanto, a meta não supriu a demanda 
em sua totalidade, considerando que a educação de jovens e adultos abrange uma 
diversidade bastante complexa de um público em que os programas são adaptados, em 
conformidade com os contextos sociais. 

Com a distribuição de material didático pedagógico os  estudantes  foram  incentivados  a 
retornarem  a escola conforme tabela de atendimento a seguir: 

Tabela 1. Matrícula na educação de jovens e adultos 

Ano Rede Estadual Rede municipal Total 

2006 24.951 17.230 42.181 

2007 19.365 12.168 31.533 

2008 14.674 9.754 24.428 

2009 14.231 8.429 22.660 

2010 14.689 7.467 22.156 

2011 11.278 7.335 18.603 

2012 15.153 7.009 22.162 

2013 13.455 7.195 20.650 

2014 11.943 6.476 18.419 

Fonte: Censo Escolar 

 

META 1.3.3 

Implementar políticas que facilitem parcerias para o aproveitamento dos 
espaços ociosos existentes na comunidade, bem como o efetivo 
aproveitamento do potencial de trabalho comunitário das entidades da 
sociedade civil; 

 

Para o cumprimento desta meta, a SEDUC firmou com a União e os municípios 
interessados parcerias para a garantia da alfabetização de jovens e adultos, por meio de 
programas  Programa Brasil Alfabetizado (PBA) a partir do ano de 2006 até o ano de 2014 
com adesão de 95% (noventa e cinco por cento) dos municípios, sob a corresponsabilidades 
de todos entes federativos. 



 
 

O Programa desenvolvido, por meio de parcerias com as prefeituras, secretarias estaduais, 
SESI, instituições de ensino, BB-Educar da Fundação Banco do Brasil, Instituto Tocantinense 
Presidente Antônio Carlos Ltda (ITPAC), MEC e outras entidades. Inicialmente, o programa 
desenvolveu a carga horária de 10 (dez) horas semanais em  6 (seis) meses, totalizando 240 
(duzentas e quarenta) horas ao fim do semestre. As aulas eram ministradas em escolas, 
associações diversas, igrejas, centros comunitários com pessoas acima de 25 (vinte e cinco) 
anos de idade. 

No período de 2006,  o Programa Brasil Alfabetizado foi ampliado e passou a ter duração 
de 8 (oito) meses,com a mesma carga horária de 10 (dez) horas semanais, totalizando 320 
(trezentas e vinte) horas.    

 Em 2007 o programa continuou com as reformulações e ampliações de turmas totalizando 
96 (noventa e seis) municípios atendidos, sendo a  maior parte das turmas oferecidas  em 
unidades de ensino, com um total de  4.285 (quatro mil, duzentos e oitenta e cinco) 
alfabetizandos, em  266 (duzentas e sessenta e seis) turmas com  266 (duzentas e sessenta 
e seis)  alfabetizadores  e 18 (dezoito) coordenadores-alfabetizadores capacitados. 

Articulação de ações intersetoriais, por meio da Agenda Territorial de Desenvolvimento 
Integrado de Alfabetização de Jovens e Adultos e Fórum da educação de jovens e adultos 
favoreceram a implementação da utilização dos espaços e das políticas para atendimento 
da meta.  

Número de Atendimento 

ANO N° DE TURMAS Nº DE ALFABETIZANDOS 

2006 450 16.404 

2007 336 4.909 

2008 382 5.446 

2009 739 9.906 

2010 865 10.570 

2011 525 6.222 

2012 575 7006 

2013 757 8454 

 
O numero de parceiros do Programa Alfabetização aumentou consideravelmente, na 
medida em que apresentavam resultados. Ao longo desse período o programa contou com o 



 
 

apoio de 460 (quatrocentos e sessenta) parceiros aproximadamente entre alfabetizadores, 
diretores de escolas, prefeitos e secretários municipais de educação, coordenadores de 
paróquias de igrejas, presidente de associações de moradores e assentamentos.   

Alguns desafios foram identificados durante a realização destas parcerias, dentre elas 
pode-se destacar: a falta de transporte adequado para atender aos cidadãos interessados; 
a disponibilidade de espaço físico adequado; a não efetivação do Projeto Olhar Brasil, por 
parte dos responsáveis que previa a doação de óculos;  resultados tímidos identificados ao 
longo da vigência  deste PEE, considerando a população atual analfabeta. 

 

META 

1.3.4 

Estimular a criação, nas secretarias estadual e municipal de educação, de 
setores incumbidos de promover essa modalidade da educação básica, a fim 
de incentivar a concessão de créditos curriculares a estudantes de educação 
superior e de cursos de formação de professor em nível médio que 
participarem de programas voltados à educação de jovens e adultos; 

A partir de 2006 a SEDUC reordenou o setor da educação de jovens e adultos, consolidando 
sob uma única responsabilidade   todos os níveis e segmentos,  afim de desenvolver uma 
política voltada para o atendimento à demanda identificada do Estado. Com essa 
reformulação o processo de acompanhamento e monitoramento, bem como os subsídios 
direcionados às questões pedagógicas se fortaleceram significativamente, inclusive o 
regime de colaboração com os municípios. Atualmente, os municípios com maior densidade 
populacional contemplam em suas estruturas administrativas setores exclusivos para o 
atendimento desta modalidade, em torno de 40% (quarenta por cento). No entanto, há que 
se ressaltar que os municípios menores ainda enfrentam o desafio para garantir políticas 
específicas para o atendimento exclusivo de setores para atender a educação de jovens e 
adultos.  

 

META: 

1.3.5 

Buscar parceria com a Secretaria da Segurança Publica e com a Secretaria 
da Cidadania e Justiça para criar, nas unidades prisionais, espaços e 
condições apropriados para a implantação do ensino nos níveis fundamental 
e médio, nesta modalidade, assim como para a formação profissional 
destinada a jovens infratores; 

 
A celebração do acordo de cooperação entre SEDUC e Secretaria de Estado da Defesa 
Social para viabilizar a oferta do ensino no âmbito do Sistema Prisional e Sistema 
Socioeducativo no Tocantins teve início de forma sistematizada no ano de 2002. 

Em 2004 foi celebrado o Convênio 408/2004, entre Secretaria da Educação, Secretaria da 
Justiça e Direitos Humanos e Secretarias de Segurança Pública, publicado no Diário Oficial 
n° 1847, de 21 de janeiro de 2005, com objetivo de propiciar a cooperação técnica, 
pedagógica, material e financeira garantindo a implantação da Educação Básica (Projeto 
educação de jovens e adultos), em nível fundamental e Médio para formação dos 
reeducandos  na Casa de Prisão Provisória  de Palmas, a fim de oportunizar a sua 
escolarização e  ressocialização ao convívio social.   Os  convênios com   vigência de  2 
(dois) anos foram revitalizados   de acordo a necessidade.  

O Projeto de Ressocialização Educativa no Sistema Prisional do Estado do Tocantins  foi 
implantado em 2005, como ação conjunta  da Secretaria da Educação e a Secretaria da 
Justiça e Cidadania, com apoio do Ministério da Educação e Cultura e do Ministério da 
Justiça. Em 2006, este Projeto foi expandido para as quatro unidades prisionais, conforme 
quadro abaixo:  



 
 

PROJETO RESSOCIALIZAÇÃO EDUCATIVA NO ESTADO DO TOCANTINS 

Município Beneficiados 1º 
segmento 

Beneficiados 2º 
segmento 

Beneficiados 3º 
segmento 

TOTAL nº 
Professores 

Araguaína 40 59 18 117 05 

Porto 
Nacional 

10 - - 09 01 

Gurupi 21 - - 21 01 

Palmas 28 12 10 50 09 

Paraíso    09 01 

TOTAL 99 71 28 198 16 

Atualmente a oferta do ensino no âmbito do sistema Prisional se encontra assim: 

Unidades Prisionais Reeducandos 
Atendidos 

Total de 
Professore
s 

Programa Brasil 
Alfabetizado 

Escola Est. Nova Geração- Casa de 
Prisão Provisória de Palmas 

85 10 30 alfabetizando 
9 alfabetizadores 

Projeto URSA- Extensão da Escola 
Estadual Nova Geração- Palmas 

30 05  

Unidade Feminina de Palmas- Escola 
Est.Semente de Esperança 

25 05  

Cadeia Publica de Porto Nacional – 
Extensão da Escola Estadual Prof. 
Alcides-Porto Nacional 

45 0  

Cadeia Pública de Brejinho de Nazaré 10   

Cadeia Publica  de Wanderlândia - 
extensão da Escola municipal Antônio 
Neto das Flores 

05 01  

Cadeia Pública de Guaraí- Esc. Est. 
Raimundo Alencar Leão. 

22 02 06 lfabetizando 
01 alfabetizador 

Cadeia Pública de Pedro Afonso- Esc. 
Est. Ana Amorim 

13 02  

Unidade  de  Tratamento  Penal  de 
Cariri - Centro de Reeducação Social 
Luz do Amanha. 

40 05 16alfabetizandos 
04 alfabetizador 

Unidade de Tratamento Penal - Barra 
da  Grota em  Araguaína – 
Escola  Estadual Sonho de Liberdade 

130 08 23 alfabetizandos 
02 alfabetizador 

Cadeia Publica de Araguacema   07 Alfabetizando 
01 Alfabetizador 

Cadeia Pública de Cristalândia   03 alfabetizandos 
01 alfabetizador 

Cadeia Pública Novo Alegre   06 alfabetizandos 
01 alfabetizador 

Cadeia Pública de Tocantinopólis   06 alfabetizandos 
01 alfabetizador 

Cadeia Pública de Darcinópolis   03 alfabetizandos 
01 alfabetizador 

Cadeia Pública de  Xambioá   06 alfabetizandos 
01 alfabetizador 

Cadeia Pública de Dianopólis   06 alfabetizandos 
02 alfabetizadores 

Cadeia Pública de Ananás   04 alfabetizando 
01 alfabetizador 

Cadeia Pública de Miracema   06 alfabetizando 
01 alfabetizador 

Total 400 
Reeducandos 

40 
professore

122 alfabetizando 
19 alfabetizadores 



 
 

s 

 
Quanto a formação profissional destinado aos menores em conflito com a lei a meta não 
foi atendida, devido questões especifica do ambiente de privação de liberdade. No 
entanto, foi implantado a partir de 2009,  em regime de colaboração com o Ministério da 
Educação o Programa Mais Educação e o ensino médio Inovador. Atualmente a oferta 
educacional nos Centros de Atendimento Socioeducativo é realizado no município de 
Palmas na Escola Estadual Mundo Sócio do Saber, no município de Araguaína Centro de 
Atendimento  Santa Fé na extensão da Escola da Estadual Castro Alves e município de 
Gurupi extensão 

Para ampliação da oferta  educacional para os privados de liberdade estão em vigência: 
Convênio nº 231/2014, que visa assegurar a implementação do  PEE em Prisões para 
atendimento às unidades prisionais, e em Convênio nº 254/2014 para atendimento das 
unidades socioeducativa, convênio estes celebrados entre a Secretaria de Educação e 
Cultura e  Secretaria de Estado da Defesa Social.    

A Secretaria da Educação e Secretaria de Estado da Defesa Social realizaram parcerias para 
efetivação de cadastro e garantia da participação dos reeducandos e socioeducandos nos 
Exame Nacional de Competências e Certificação (ENCCEJA) e Exame Nacional do ensino 
médio (ENEM), para fins de certificação por meio das Delegacias Regionais de Ensino que 
divulgam e efetivam as inscrições de acordo com a relação e documentações encaminhadas 
pelos diretores das Unidades Prisionais. As inscrições foram acrescidas gradativamente no 
período de  2006 a 2014 no ENCCEJA atendemos um quantitativo de  490  entre 
 reeducandos e socioeducandos cadastrados.. No ENEM   a partir de 2012 a 2014  para 
280 reeducandos e socioeducandos inscritos. 

Os Desafios para efetivação  de políticas de  regulamentação da  Educação  em Prisões no 
Estado, em consonância  com as Diretrizes Nacionais para Educação no Sistema Prisional, 
tem apresentado  precariedades das condições física e mobiliária  no ambiente de 
trabalho, recursos   financeiros insuficiente para manutenção das escolas, ausência de 
banco de dados para continuidade no processo de escolarização dos privados de liberdade, 
dentro e fora  das unidades prisionais e sistema socioeducativo, fatores esses que 
impediram a regulamentação, bem como falta de ações articuladas que viabilizassem o 
processo. Assim, a partir da análise de resultados busca se consolidar estratégias de 
regulamentação da educação no sistema prisional. 

META: 

1.3.6 

Redimensionar e institucionalizar o programa de alfabetização de adultos 
para reduzir, significativamente, o analfabetismo no Estado em até 5 (cinco) 
anos, contados da vigência deste Plano; 

 
O governo do Estado do Tocantins implantou em 5 de janeiro de 1999, o Programa de 
Alfabetização de Jovens e Adultos, por meio dos comitês de alfabetização nos 139 (cento e 
trinta e nove) municípios. Iniciaram-se com um grande mutirão de alfabetização, 
envolvendo alunos da rede pública, membros de associações, igrejas, clubes, agentes de 
saúde e universitários, com o nome de ABC da Cidadania. 

O objetivo foi erradicar o analfabetismo, promovendo a alfabetização de jovens e adultos 
no Estado do Tocantins. Em 1991 o índice de analfabetismo era de 31,4% (trinta e um 
inteiros e quatro décimos por cento) (PNAD) e no ano de 2000, demonstrou que o índice de 
pessoa não escolarizada diminuiu 18,8% (dezoito inteiros e oito décimos por cento). Em 
2000 a taxa de analfabetismo no Estado era de 18,78% (dezoito inteiros e setenta e oito 
centésimos por cento), conforme o Censo. Em 2003 o Estado possuía uma taxa de 
analfabetismo de 17,6% (dezessete inteiros e seis décimos por cento) – dados do 
PNAD/2003, correspondendo a 144.202 (cento e quarenta e quatro mil, duzentos e dois) 



 
 

analfabetos a partir de 15 anos de idade. A partir desta data, o atendimento passou a ser 
realizado através do Programa Brasil Alfabetizado. 

O Programa era desenvolvido por meio de parcerias com as prefeituras, Secretarias 
Estaduais, SESI, Instituições de ensino superior, BB-Educar da Fundação Banco do Brasil, 
Ministério da Educação, ITPAC e outras. Inicialmente, o Programa  desenvolveu a carga 
horária  de 10 (dez) horas semanais em 6 (seis) meses, totalizando 240 (duzentas e 
quarenta) horas ao fim do semestre. As aulas eram ministradas em escolas, associações 
diversas, igrejas, centros comunitários com pessoas acima de 25 (vinte e cinco) anos de 
idade. 

Desde 2005 o Programa atendeu alfabetizandos no Sistema Prisional, nas aldeias indígenas, 
nas comunidades ribeirinhas e nas comunidades quilombolas do Estado. A partir de 2006 o 
Programa Brasil Alfabetizado sofreu reformulação, visto que a duração  a partir deste ano 
passou a ser de 8 (oito) meses com a carga horária de 10 (dez) horas semanais totalizando 
320 (trezentas e vinte) horas.  

 A maior fragilidade do programa é a questão da evasão e os principais fatores 
identificados foram à distância percorrida até a sala de aula, baixa visão dos alfabetizando 
para participar das aulas no turno noturno, visto que são trabalhadores; a falta de 
transporte escolar; bolsas com valor insuficiente destinadas aos alfabetizadores   

A SEDUC alfabetiza por meio de: 

1. Parcerias com os municípios para a execução do Programa Brasil Alfabetizado; 
2. Parceria com Universidade Federal do Tocantins por meio da Universidade da 

Maturidade Formações (UMA); 
3. Articulação de ações intersetoriais e Agenda Territorial de Desenvolvimento 

Integrado de Alfabetização de Jovens e Adultos.  
4. Trabalha para o desenvolvimento do Programa Brasil Alfabetizado 

 A Secretaria Educação recebeu recursos financeiros e de apoio para custear etapas inicial 
e continuada da 

formação de alfabetizadores, aquisição de gêneros alimentícios  destinados exclusivamente 
ao atendimento das necessidades da alimentação escolar dos alfabetizandos, material 
escolar para alfabetizando e alfabetizador e reprodução dos testes cognitivos de entrada e 
saída a serem aplicados aos alfabetizandos. 

Em 2011 foi implantado o Projeto Tocantins Alfabetizado, com objetivo de inseri a 
alfabetização como processo de escolarização, viabilizando a efetivação de um   ensino 
com qualidade e continuidade no 1º segmento da Educação de Jovens Adultos. No ano de 
2012 foram atendidos 169 alunos nas escolas: Colégio estadual Ademar Vicente ferreira 
Sobrinho, município de   Araguaína, Escola Estadual Anaídes Brito Miranda, município de 
Santa Fé do Araguaía, Escola Estadual Coquelim Aires Leal, município de Dianopólis, 
Colégio Estadual Bernardo Sayão, município de Guaraí, Escola Estadual Onesina Bandeira, 
município de Miracema, Colégio Estadual São José Operário e Colégio Estadual Idalina de 
Paula, município de Paraíso, Escola Estadual Riachuelo, município de Oliveira de Fátima.  

De acordo com a Meta 1.3.6, conforme dados abaixo, as ações realizadas não foram 
suficientes para reduzir o analfabetismo significativamente em todo Estado. 

 
 Censo 2000 Censo 2010 Diferença Variação 

Tx Analfabetismo 18,78% 13,10% -5,68% -30,26% 

nº Absoluto na UF 140.820 129.096 -11.724 - 

nº Absoluto SEDUC
*
  129.096   



 
 

* Quantidade total de 
analfabetos nos município de 

abrangência da SEDUC no 
PPALFA  2011 

    

Fonte: IBGE 

 

 Meta e Atendimento PBA 

 2008 2009 2010 2011 TOTAL 

Meta 8.000 10.000 11.000 25.000 54.000 

Atendimento* 5.203 8.638 7.382 0 21.223 

Fonte: SBA (Informações prestadas pelos Ex) * Alfabetizandos em turmas ATIVAS, não 
desistentes e não cancelados 

 

ATENDIMENTO PBA-2006 A  ETAPA 2013 

Ano Nº de 
turmas 

Nº de 
alunos 

Urbana Rural Homens Mulheres  Faixa 
etária até 
25 anos 

Faixa etária 
mais de 25 

anos 

2006 450 16.404 370 80 3.8% 96.2% 100% 2.0% 80% 

2007 336 4.909 329 216 65,18% 34,82% 100% 3,77% 6% 

2008 382 5.446 329 294 10,42% 89,58% 100% 2,40% 4% 

2009 739 9.906 333 401 - - - - - 

2010 865 10.570 - - - - - - - 

2011 525 6.222 - - - - - - - 

2012 575 7006 - - - - - - - 

2013 757 8.454 305 452      

Fonte: PBA/ SEDUC 

Em 2011, foram implantados comitês de alfabetização de jovens e adultos, com a 
finalidade de desenvolver ações, por meio de reuniões  com os técnicos das DREs, 
presidentes dos conselhos, secretários municipais de educação, Ministério Público, 
membros de educação e representantes da sociedade nas audiências públicas, para 
mobilização da sociedade em prol da alfabetização de jovens e adultos, porém pouco 
foram os avanços desse processo. 

. 

Fonte: SEDUC/TO 

 



 
 

META 
1.3.7 

Realizar, anualmente, levantamento e avaliação de experiências em 
alfabetização e resultados da educação de jovens e adultos como 
instrumentos para assegurar o cumprimento das metas deste Plano;. 

 
A demonstração da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio (PNAD) confirma a queda 
nos índices de analfabetismo na região Norte do País, o quantitativo de analfabetos entre 
os anos de 2011 e 2012, caiu de 10,2% (dez inteiros e dois décimos por cento) para 10% 
(dez por cento). No Estado do Tocantins, conforme dados do IBGE, no censo de 2000 a taxa 
de analfabetismo era de 18,78% (dezoito inteiros e setenta e oito centésimos por cento) e 
no censo de 2010 a taxa de analfabetismo reduziu para 13,1% (treze inteiros e um décimo 
por cento). 

A meta não foi cumprida conforme prevista, no entanto, durante a vigência deste plano 
foram implementadas outras ações para a efetividade das políticas em educação de jovens 
e adultos no Estado do Tocantins, por meio de estruturação dos comitês da Agenda 
Territorial de Desenvolvimento a Integrado de Alfabetização e Educação de Jovens e 
Adultosque é uma ação conjunta entre o poder público e sociedade civil organizada, com o 
objetivo de fortalecimento desta modalidade de ensino, promovendo o acesso ao Programa 
Brasil Alfabetizado e a continuidade dos estudos. E também foi oferecido aos professores o 
incentivo para participação no Prêmio Medalha Paulo Freire, que identifica, reconhece e 
estimula experiências educacionais relevantes na educação de jovens e adultos. 

  



 
 

2.EDUCAÇÃO A 
DISTÂNCIAETECNOLOGIASEDUCACION
AIS 

 

2.1. DIAGNÓSTICO 
 

O Estado do Tocantins, por meio da Secretaria de Educação, empenha-se para fortalecer 
uma política educacional que prime por uma educação de qualidade e que transforme a 
escola em um espaço de aprendizagem mais atrativo para o aluno, de forma a garantir sua 
permanência na escola com sucesso.  

Para garantir essa educação de qualidade, a SEDUC definiu, dentre outras ações 
implementadas, diretrizes para o Ensino Fundamental e Médio, com orientações 
metodológicas para todas as disciplinas.  

Ainda como política de melhoria da educação, propôs a formação continuada para 
os professores, presencial, nos diversos programas e projetos desenvolvidos nas escolas, 
como parte da política de valorização dos profissionais da Educação. 

 Para o desenvolvimento dessas ações de formação continuada está previsto no 
planejamento da SEDUC recursos financeiros oriundo do Tesouro do Estado e do Governo 
Federal.   

 Devido aos cursos serem totalmente presenciais a SEDUC tem se deparado com diversas 
situações como dificuldades relacionadas ao afastamento de profissionais das escolas para 
participar de cursos em outros municípios, os elevados custos com deslocamento, 
hospedagem e alimentação dos formadores e professores e poucas mudanças na prática do 
professor. Mesmo com esses investimentos os resultados na aprendizagem não têm atingido 
o esperado, uma vez que o Tocantins pouco se destacou nas avaliações externas.   

Espera-se que os avanços no campo das tecnologias contribuam para a efetivação de uma 
política de formação continuada para os profissionais da Educação, em serviço, de forma a 
aproximar teoria e prática e fortalecer o trabalho dos(as) professores(as) em sala de aula. 

Essa evolução no campo das tecnologias digitais que concebe à sociedade atual o título de 
“sociedade do conhecimento” exige dos cidadãos a qualificação necessária para atuarem 
num mercado de trabalho cada vez mais seletivo.  

Durante as últimas décadas a educação em todo o mundo vem passando por um processo 
de mudança bastante significativo, com destaque para a Educação a Distância - EAD, que 
se tornou um poderoso instrumento de inclusão e democratização do ensino.  

A partir desses avanços na área educacional surgiram muitas instituições ofertando cursos 
online nos vários níveis de ensino e para os mais diversos públicos, criando novas 
tendências educativas baseadas nas ferramentas da Internet 2.0, mudando 
significativamente a visão de que  a aprendizagem só ocorre quando alunos e professores 
estão em um mesmo espaço físico-geográfico, mas que pode acontecer quando estão 
juntos virtualmente.  

Está expresso na visão de futuro da SEDUC que seremos uma secretaria de referência pela 
eficiência e eficácia dos serviços educacionais prestados, pela transparência e 



 
 

compromisso com a gestão pública democrática, e por ações inovadoras, ágeis, integradas 
e articuladas, visando a formação cidadã do aluno. 

É com base nessa premissa que esta Instituição buscará a democratização das formações 
por meio da educação a distância, objetivando a melhoria dos processos educacionais e 
chegar até a sala de aula, com práticas inovadoras, fruto das formações continuadas.  

Para atingir os objetivos almejados a SEDUC conta com um crescente número de escolas 
equipadas com laboratórios de informática e a instalação de internet banda larga, bem 
como outros recursos como TV, DVD , DVD Escola (mídia) projetor multimídia, filmadoras 
digitais e câmeras digitais, lousas digitais e assim integrar uma infraestrutura 
tecnológica que permita a implantação de cursos de formação continuada por meio de 
Ambientes virtuais de aprendizagem - AVEA,  aumentando a possibilidade de atendimento 
em formação continuada a todos os professores por meio dessa modalidade.   

A ação de entrega de Notebook para os profissionais de educação (professor das escolas, 
técnicos da DRE e da SEDUC)  contribuiu para o processo de inclusão digital e fortalecer a 
ação de formação continuada desse público a distância, pois terá acesso a cursos e 
conteúdos digitais, como artigos, livros, pesquisas, dissertações e reportagens sobre todas 
as áreas relativas à educação, aulas, vídeos, jogos, objetos de aprendizagens, produções, 
revistas, bibliotecas virtuais, softwares e, também, aos portais educacionais que são uma 
fonte rica de informações.  

Os Núcleos de Tecnologias Educacionais – NTE (Formadores dos NTE e os Técnicos de Apoio 
ao Usuário) compõem a estrutura tecnológica necessária para viabilizar a execução da 
proposta nas Diretorias Regionais de Ensino e nas Unidades Escolares. 

Tecnologias que contribuem para a efetivação da política de ensino a distância na 
educação do Tocantins: 

1. Notebook para o professor: 11.000; 
2. Laptop educacional: estado – 56.246; 
3. Laptop educacional: município – 19.402 
4. Tablets para professores – 3.470; 
5. Tablets para alunos – 4.826 / NTE – 60 
6. Lousa Digita (Proinfo): 466 
7. Lousa Digital (SEDUC): 100 
8. Projetor Proinfo: MEC – 346; 
9. Projetor Proinfo: Estado – 2.000; 
10. Kit Sala de aula (notebook, projetor e tela): 525 
11. Sala de recursos: DRE: 13; municípios 82; escolas: 147;  turmas: 312; 
12. Escolas estaduais equipadas com Laboratórios: 412  
13. Pronacampo: 222 laboratórios. 

É nesse contexto que a Secretaria de Educação do Tocantins propõe a implantação de uma 
política de formação continuada para os Profissionais da Educação e alunos da rede pública 
estadual por meio da EAD (semi-presencial e online), e assim, aproveitar o potencial dessa 
modalidade para preparar os atores envolvidos no processo educacional atendendo a 
demanda de formação, oportunizando o desenvolvimento de atividades em um movimento 
de ação-reflexão-ação e, a partir dessa prática, elaborar ações viáveis de serem 
implementadas em sala de aula.  

 

O uso dessa modalidade contribui ainda para o desenvolvimento de competências em 
TIC pelos professores devido ao manuseio constante das ferramentas tecnológicas na 
realização das atividades previstas nos cursos virtuais. 



 
 

Para o desenvolvimento do ensino a distância no Estado são utilizados, Ambientes Virtuais 
de Ensino e Aprendizagem – AVEA, ou seja, softwares que permitem o desenvolvimento de 
diversos tipos de ações, como montagem de atividades e cursos à distância, complementar 
cursos presenciais, projetos colaborativos e de pesquisa, canais virtuais de comunicação e 
diversas outras formas de apoio à distância.  

Na Educação oferecida por meio desses ambientes o professor/tutor precisa ter 
competências de um mediador da aprendizagem, a qual deverá estar centrada em 
articulação de saberes, incentivando a participação dos(as) alunos(as) na construção do 
conhecimento, na interação e no intercâmbio entre o grupo. 

 Nessa modalidade, diferentemente do ensino presencial, professor/tutor e cursistas estão 
em espaços geográficos distintos e as relações estabelecidas entre eles são mediadas pelas 
tecnologias de informação e comunicação (tic), por meio das ferramentas de comunicação 
e interação que a Internet oferece. 

 Ressalta-se ainda, que a aprendizagem é centrada no cursista que ao se tornar autônomo 
em seu processo de aprendizagem, recai sobre ele a responsabilidade e o trabalho de 
buscar, gerenciar o seu tempo, determinar e elaborar planos de estudos, para não se 
perder no decorrer do processo, pois não terá o professor no mesmo espaço geográfico 
para monitorá-lo. 

O Ministério da Educação, por acreditar que a Educação a Distância é um meio rápido e 
eficaz para disseminar a educação em todo o país, preparou cursos para serem ministrados 
com o apoio das tecnologias e outras áreas e os disponibilizou para os Estados para serem 
implementados por meio da EAD.  

 E disponibilizou  vagas em cursos oferecidos pelas parcerias PUC/Rio, PUC/São Paulo e 
UFT, fomentando a incorporação das tecnologias de informação e comunicação (TIC) e das 
técnicas da educação a distância aos métodos didático-pedagógicos. 

Esta iniciativa visou implantar uma política de formação continuada por meio do Ensino a 
Distância via Internet (na modalidade semipresencial), como uma forma de atender a 
demanda de formação dos setores da SEDUC. 

A Secretaria da Educação já obteve, com essa modalidade, resultados significativos, pois 
conseguiu contemplar professores e alunos nos diversos municípios em várias regiões do 
Estado, sem necessidade de deslocamento. 

Base legal: 

DECRETO Nº 5.622, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2005. 

Art. 1o Para os fins deste Decreto, caracteriza-se a educação a distância como modalidade 
educacional na qual a mediação didático-pedagógica nos processos de ensino e 
aprendizagem ocorre com a utilização de meios e tecnologias de informação e 
comunicação, com estudantes e professores desenvolvendo atividades educativas em 
lugares ou tempos diversos. 

A LDB, Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, mais conhecida como Lei Darcy Ribeiro ou 
LDB, dispôs sobre a educação a distância da seguinte forma: 
 
"Art. 80. O Poder Público incentivará o desenvolvimento e a veiculação de programas de 
ensino a distância, em todos os níveis e modalidades de ensino, e de educação continuada. 

 
§ 1° A educação a distância, organizada com abertura e regime especiais, será oferecida 
por instituições, especificamente credenciadas pela União. 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%205.622-2005?OpenDocument


 
 

 
§ 2° A União regulamentará os requisitos para a realização de exames e registro de 
diploma relativos a cursos de educação a distância. 

 
§ 3° As normas para produção, controle e avaliação de programas de educação a distância 
e a autorização para sua implementação caberão aos respectivos sistemas de ensino, 
podendo haver cooperação e integração entre os diferentes sistemas. 

Encontramos, ainda, nessa mesma Lei, em outros artigos, referências à educação a 
distância como apresenta a seguir: 

Art. 32, § 4° é definida a excepcionalidade da EAD no ensino fundamental, 
sendo admitida apenas como complementação da aprendizagem ou em 
situações emergenciais;  

Art. 47, § 3° é revogada a obrigatoriedade da freqüência de alunos e 
professores nos cursos de EAD; 

Art. 87, § 3° é estabelecida a obrigação de cada Município e, supletivamente, 
do Estado e da União, na Década da Educação, de prover cursos presenciais ou 
a distância aos jovens e adultos insuficientemente escolarizados e de realizar 
programas de capacitação para todos os professores em exercício, utilizando 
também, para isto, os recursos da educação a distância. 

 

2.2. OBJETIVOS E METAS 

META 

2.3.1 

Instituir, quando necessário, programas de formação a distância para a 
Educação de Jovens e Adultos, especialmente no que diz respeito à oferta de 
Ensino Fundamental e Médio, considerando, também, o atendimento às 
comunidades prisionais, indígenas e do campo 

 

A Secretaria de Educaçãonão instituiu programas para oferta de ensino fundamental e 
médio aos alunos, a qual procurou atender a estes níveis de ensino presencial.  

De acordo com os dados obtidos via Sistema de Gerenciamento Escolar – SGE o número de 
vagas disponíveis nas escolas públicas da rede estadual de ensino é superior a procura. O 
Estado tem concentrado esforços para a universalização do ensino fundamental e ensino 
médio e suas modalidades, implementando programas que incentivam e contribuem para 
atrair alunos para as escolas bem como garantir a sua permanência com sucesso.  

 

 

Tabela de matriculas e de vagas na rede estadual de ensino do Tocantins 

DIRETORIA DE 
ENSINO 

MODALIDADE DE 
ENSINO 

CAPACIDADE MATRICULAS VAGAS 
DISPONÍVEIS 

ARAGUAINA ENSINO 
FUNDAMENTAL 
REGULAR 

26908 20416 6492 

ENSINO 
FUNDAMENTA - EJA 

1423 502 921 

ENSINO MEDIO - EJA 
3º SEGMENTO 

3277 2581 696 

ENSINO MEDIO - 40 6 34 



 
 

PROEJA 

ENSINO MEDIO 
INTEGRADO 

120 43 77 

ENSINO MEDIO 
REGULAR 

17158 12197 4961 

ARAGUATINS ENSINO 
FUNDAMENTAL 
REGULAR 

12963 10010 2953 

ENSINO 
FUNDAMENTA - EJA 

275 129 146 

ENSINO MEDIO - EJA 
3º SEGMENTO 

660 517 143 

ENSINO MEDIO 
INTEGRADO 

124 91 33 

ENSINO MEDIO 
REGULAR 

8186 5938 2248 

ARRAIAS ENSINO 
FUNDAMENTAL 
REGULAR 

5024 3556 1468 

ENSINO 
FUNDAMENTA - EJA 

40 35 5 

ENSINO MEDIO - EJA 
3º SEGMENTO 

200 141 59 

ENSINO MEDIO 
INTEGRADO 

160 97 63 

ENSINO MEDIO 
REGULAR 

2289 1391 898 

COLINAS DO 
TOCANTINS 

ENSINO 
FUNDAMENTAL 
REGULAR 

6729 5052 1677 

ENSINO 
FUNDAMENTA - EJA 

390 71 319 

ENSINO MEDIO - EJA 
3º SEGMENTO 

654 511 143 

ENSINO MEDIO 
REGULAR 

4646 3008 1638 

ARAGUATINS ENSINO 
FUNDAMENTAL 
REGULAR 

7955 5767 2188 

ENSINO 
FUNDAMENTA - EJA 

410 216 194 

ENSINO MEDIO - EJA 
3º SEGMENTO 

407 371 36 

ENSINO MEDIO 
INTEGRADO 

120 77 43 

ENSINO MEDIO 
REGULAR 

3673 2344 1329 

DIANOPOLIS ENSINO 
FUNDAMENTAL 
REGULAR 

5979 3545 2434 

ENSINO 
FUNDAMENTA - EJA 

434 220 214 

ENSINO MEDIO - EJA 
3º SEGMENTO 

783 557 226 

ENSINO MEDIO 
INTEGRADO 

401 252 149 

ENSINO MEDIO 
REGULAR 

305 131 174 

GUARAI ENSINO 3734 2322 1412 



 
 

FUNDAMENTAL 
REGULAR 

ENSINO 
FUNDAMENTA - EJA 

15348 10621 4727 

ENSINO MEDIO - EJA 
3º SEGMENTO 

781 516 265 

ENSINO MEDIO 
INTEGRADO 

840 705 135 

ENSINO MEDIO 
INTEGRAL 

560 224 336 

ENSINO MEDIO 
REGULAR 

9497 6784 2713 

 
GURUPI 

ENSINO 
FUNDAMENTAL 
REGULAR 

10933 5309 5624 

ENSINO 
FUNDAMENTA - EJA 

1406 486 920 

ENSINO MEDIO - EJA 
3º SEGMENTO 

914 557 357 

ENSINO MEDIO 
INTEGRADO 

520 237 283 

ENSINO MEDIO 
REGULAR 

3025 1959 1066 

MIRACEMA DO 
TOCANTINS 

ENSINO 
FUNDAMENTAL 
REGULAR 

13718 10909 2809 

ENSINO 
FUNDAMENTA - EJA 

1462 344 1118 

ENSINO MEDIO - EJA 
3º SEGMENTO 

3363 3141 222 

ENSINO MEDIO 
INTEGRADO 

205 115 90 

ENSINO MEDIO 
REGULAR 

840 689 151 

PALMAS ENSINO 
FUNDAMENTAL 
REGULAR 

380 357 23 

ENSINO 
FUNDAMENTA - EJA 

15052 12822 2230 

ENSINO MEDIO - EJA 
3º SEGMENTO 

11526 8291 3235 

ENSINO MEDIO - 
PROEJA 

408 273 135 

ENSINO MEDIO 
INTEGRADO 

962 726 236 

ENSINO MEDIO 
INTEGRAL 

120 49 71 

ENSINO MEDIO 
REGULAR 

7005 4667 2338 

PARAISO DO 
TOCANTINS 

ENSINO 
FUNDAMENTAL 
REGULAR 

8974 3379 5595 

ENSINO 
FUNDAMENTA - EJA 

140 81 59 

ENSINO MEDIO - EJA 
3º SEGMENTO 

380 273 107 

ENSINO MEDIO 
INTEGRAL 

160 78 82 

ENSINO MEDIO 360 80 280 



 
 

REGULAR 

PEDRO AFONSO ENSINO 
FUNDAMENTAL 
REGULAR 

3881 1873 2008 

ENSINO 
FUNDAMENTA - EJA 

240 0 240 

ENSINO MEDIO - EJA 
3º SEGMENTO 

11623 8579 3044 

ENSINO MEDIO 
INTEGRADO 

684 237 447 

ENSINO MEDIO 
INTEGRAL 

1338 964 374 

ENSINO MEDIO 
REGULAR 

120 42 78 

ENSINO MEDIO 
TECNICO 

492 272 220 

PORTO 
NACIONAL 

ENSINO 
FUNDAMENTAL 
REGULAR 

480 353 127 

ENSINO 
FUNDAMENTA - EJA 

5921 3721 2200 

ENSINO MEDIO - EJA 
3º SEGMENTO 

240 166 74 

ENSINO MEDIO 
PROEJA 

8996 5353 3643 

ENSINO MEDIO 
INTEGRADO 

189 163 26 

ENSINO MEDIO 
INTEGRAL 

361 304 57 

ENSINO MEDIO 
REGULAR 

160 76 84 

ENSINO MEDIO 
TECNICO 

245 210 35 

TOCANTINOPOL
IS 

ENSINO 
FUNDAMENTAL 
REGULAR 

3920 2428 1492 

ENSINO 
FUNDAMENTA - EJA 

26908 20416 6492 

ENSINO MEDIO - EJA 
3º SEGMENTO 

1423 502 921 

ENSINO MEDIO 
INTEGRADO 

3277 2581 696 

ENSINO MEDIO 
INTEGRAL 

40 6 34 

ENSINO MEDIO 
REGULAR 

120 43 77 

FONTE SEDUC/SGE - 2015 

META 

2.3.2 

Instituir e manter, em parceria com as instituições de Ensino Superior, 
programa de capacitação de pessoal docente para atender à demanda da 
Educação a Distância. 

 

De acordo os dados obtidos foram feitas parcerias para atender a demanda de 
formação em tecnologias com o intuito de preparar professores e técnicos da 
secretaria da Educação no manuseio dos recursos tecnológicos e ambientes virtuais 
de ensino e aprendizagem. 



 
 

Parceria com a Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro - PUC-Rio - Curso 
de Especialização: Tecnologias na Educação;  

Parceria com a Pontifícia Universidade Católica do de São Paulo – Projeto UCA: Um 
Computador por Aluno; 

Parceria com a Universidade de Brasilia - UNB – DF- Curso de Especialização: Mídias 
na Educação; 

Parceria com a Universidade Federal do Tocantins UFT - TO - Curso de 
Especialização: Mídias na Educação. 

A Educação a distância na Secretaria da Educação iniciou em 2010 com a instalação 
da plataforma moodle a qual está disponível a todos os alunos e professores da Rede 
pública estadual de ensino, no endereço http://ead.seduc.to.gov.br/cursos/. 

 

 

 

Para preparação dos profissionais que irão trabalhar como professores formadores na 
modalidade a distância a SEDUCoferta os cursos: administrando a plataforma moodle, 
administrando a plataforma e-proinfo, tutoria em educação a distância.  

Para implementar essa modalidade de ensino a Secretaria utiliza a ferramenta 
Webconferência pois permite a realização de encontros virtuais com pessoas que se 
encontram em lugares diferentes. A comunicação é feita por meio de áudio e vídeo, em 
tempo real, com a possibilidade do usar textos e arquivos. 

META 

2.3.3 

Produzir e difundir programas de formação profissional a distância, em parceria 
com empresas, com os serviços nacionais de aprendizagem e com as escolas 
técnicas federais 

 

Desde 2007, o Governo do Tocantins, transferiu as competências da Educação Técnica e da 
Educação Superior Tecnológica da Secretaria de Educação para a Secretaria de Ciência e 
Tecnologia, mediante o Decreto 3.337 de 09 de abril de 2008, que delegou poderes ao 
Secretário da Ciência e Tecnologia para implementação da Educação Profissional, bem 
como o Ato Governamental nº 4.236 de 13 de agosto de 2007 que delega poderes referente 
ao Sistema Universidade Aberta do Brasil - UAB.   

E, em 04 de setembro de 2009, foi publicada a Lei nº 2.139, DOE nº 2.970, que determina 
as competências da SECT dentro do Sistema Estadual de Ensino. 

 

http://ead.seduc.to.gov.br/cursos/


 
 

META 

2.3.4 

Capacitar, com a colaboração da União, em até cinco anos, Profissionais da 
Educação para utilização plena dos recursos tecnológicos voltados à 
programação educacional, de acordo com a demanda 

 

Com o novo contexto explicita a necessidade de mudanças na prática pedagógica dos(as) 
professores(as), diante da abrangência e potencialidade do uso dos computadores e das 
ferramentas da Internet, visto que as tecnologias tornaram-se importantes meios de 
estudo, pesquisa e comunicação. 

A formação continuada dos(as) professores(as) para uso pedagógico das tecnologias é de 
responsabilidade da Gerências de Novas Tecnologias aplicadas à educação e dos Núcleos de 
Tecnologias Educacionais- NTE. Atualmente, como mostra o abaixo, temos um número 
significativo de professores capacitados no uso das tecnologias.  

Indicadores que contribuíram para o monitoramento da Meta 

Evolução do 
Indicador 

Indicador 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Professor 
capacitado 

2.053 968 1.777 1.887 2.964 1.682 3.926 2196 1703 

Fonte: SEDUC/TO. 

 

META 

2.3.5 

Implantar, com a colaboração da União, em até cinco anos, um Núcleo de 
Tecnologia Educacional nas sedes das Diretorias Regionais de Ensino, para ser 
utilizado como centro de orientação para as unidades escolares e para os órgãos 
administrativos dos sistemas de Ensino no acesso aos programas informatizados 
e aos vídeos educativos. 

 

A criação dos Núcleos de Tecnologias Educacionais - NTE iniciou-se em Palmas (1998) e 
Araguaína (1999). Ainda no ano 2000 foram criados os NTE de Tocantinópolis e Gurupi. Em 
2006, esta meta foi atendida, pois as demais Diretorias Regionais de Ensino foram 
contempladas com a criação dos NTE nas sedes: Araguatins, Colinas, Guaraí, Miracema, 
Arraias, Porto Nacional, Dianópolis e Paraíso. 

A SEDUC em parceria com o Ministério da Educação ofertou cursos de especialização para 
os profissionais responsáveis pela formação continuada dos(as) professores(as) e alunos em 
tecnologias. 

  



 
 

3.EDUCAÇÃOTECNOLÓGICA 
EFORMAÇÃOPROFISSIONAL  

 

3.1. DIAGNÓSTICO 
 
A meta nacional relativa à educação profissional técnica de nível médio objetiva triplicar 
as matrículas, com qualidade da oferta, sendo pelo menos 50% (cinquenta por cento) da 
expansão no segmento público. 

Neste sentido, a meta projetada do Brasil para a educação profissional técnica de nível 
médio, no Plano Nacional de Educação (2011-2021) é de 4.808.838 (quatro milhões, 
oitocentos e oito mil, oitocentos e trinta e oito) matrículas, visto que atualmente possui 
1.602.946 (um milhão, seiscentos e dois mil, novecentos e quarenta e seis) matrículas de 
alunos nessa modalidade de ensino, conforme Figura 1 abaixo: 

 
Figura 1 – Indicador 11 A – Matrículas em educação profissional técnica de nível médio. 

 

 

Pelos dados apresentados, verifica-se que as matrículas em educação profissional técnica 
de nível médio na rede pública e privada do Tocantins, representa um quantitativo tímido 
de 10.989 (dez mil, novecentos e oitenta e nove) se comparado com os números 
alcançados em nível nacional 1.602.946 (um milhão, seiscentos e dois mil, novecentos e 
quarenta e seis), correspondendo somente 0,62% (sessenta e dois centésimos por cento). 

Da mesma forma, em relação às matrículas em educação profissional técnica de nível 
médio na rede pública do Tocantins, representa também um quantitativo incipiente de 
7.042 (sete mil e quarenta e dois) se comparado com os números do Brasil de 900.519 
(novecentos mil e quinhentos e dezenove), significando apenas 0,78% (setenta e oito 
centésimos por cento), de acordo com a Figura 2.  

Figura 2 – Indicador 11 B – Matrículas em educação profissional técnica de nível médio 
na rede pública. 

 



 
 

 
 
Para o alcance da meta projetada quanto ao número de matrículas para educação 
profissional técnica de nível médio nas redes pública e privada, o Estado do Tocantins deve 
triplicar suas matrículas, totalizando um quantitativo de 32.967 (trinta e duas mil, 
novecentos e sessenta e sete) matrículas e, especificamente, na rede pública um total de 
16.483 (dezesseis mil, quatrocentos e oitenta e três) matrículas, representando os 50% 
(cinquenta por cento) de expansão projetado para o PEE (2015–2025). 

No entanto, para conseguir cumprir a ousada meta, o governo do Estado do Tocantins, por 
meio da Secretaria da Educação, necessita oportunizar a reestruturação curricular, a 
formação continuada dos profissionais da educação profissional, a valorização profissional, 
a melhoria das condições materiais nos estabelecimentos de ensino, a ampliação da 
capacidade de investimento financeiro e que todos esses investimentos e esforços para 
ampliar e melhorar o atendimento da educação profissional deva convergir para a 
formação integral do educando, unindo currículo por competências, com noção de 
empregabilidade, concomitante aos conceitos de qualificação para o mercado de trabalho 
e para o mundo do trabalho. 

No PEE as estratégias são os caminhos necessários para a efetivação das metas. Assim, é 
fundamental a busca e empenho de todos os envolvidos, de forma que haja planejamento, 
formulação de parcerias, ações conjuntas, governamentais e não governamentais, entre 
outras, visando superar os desafios identificados. Nessa perspectiva, as estratégias 
propostas, referentes a esta Meta, procura atender as seguintes necessidades: 

1. expansão de matrícula; 
2. oferta de cursos técnicos e de formação inicial e continuada aos estudantes; 
3. inserção do egresso no mundo do trabalho; 
4. parcerias e estágios; 
5. reconhecimento de saberes adquiridos; 
6. avaliação da qualidade dos cursos técnicos ofertados; 
7. garantia de oferta de educação profissional ao público pertencente à diversidade e 

às pessoas com deficiências, transtornos globais do desenvolvimento e altas 
habilidades/superdotação; 

8. elevação da taxa de conclusão média dos cursos técnicos; 
9. inserção de todos os estudantes no sistema nacional de informação profissional; 
10. realização de processo seletivo aos profissionais da educação profissional; 
11. atendimento às demandas produtivas e sociais locais, regionais e nacionais, em 

consonância com a sustentabilidade socioambiental, com a gestão territorial, com a 
inclusão social e a diversidade étnico-racial. 

Assim, os objetivos gerais das metas e das estratégias relacionam-se à permanência do 
estudante com sucesso nos cursos de educação profissional técnica de nível médio, não 



 
 

havendo dissociação entre teoria e prática, garantindo com isso uma formação de 
qualidade.  

Entretanto, se a gestão estadual ou setorial não utilizar do PEE (2015–2025) como 
norteador de suas ações e projetos, inviabilizará o alcance dos resultados esperados. 

 

3.3.OBJETIVOSEMETAS 

A educação profissional técnica de nível médio é uma modalidade de ensino que preceitua 
a garantia de oportunidades com vistas a complementar a educação básica, conduzindo o 
estudante ao permanente desenvolvimento de aptidões para a vida produtiva, integrando 
às diferentes formas de educação, ao trabalho, à ciência e à tecnologia. 

Para tanto, desde o final da década de noventa, a SEDUC/TO, em parceria com o Ministério 
da Educação (MEC), por meio do Programa de Expansão da Educação Profissional (PROEP), 
reiniciou a oferta de Educação Profissional. 

A gerência de educação profissional e, atualmente, coordenadoria de educação 
profissional, pertencente ao quadro administrativo da SEDUC, foi criada em 1998, quando 
ainda vigorava o Decreto nº 2.208/97, período que praticamente todos os cursos técnicos 
ofertados pelas escolas estaduais foram extintos, como os de magistério, contabilidade e 
edificações, passando a oferecer somente o ensino médio – médio básico. Assim, somente 
dois colégios agropecuários continuaram ofertando cursos técnicos. O Colégio Agrícola Dr. 
José de Souza Porto, na cidade de Pedro Afonso e o Colégio Agropecuário de Natividade, 
em Natividade – TO. Ambos com o curso técnico em agropecuária, nas formas subsequente 
e concomitante. 

Esses dois Colégios Agropecuários ficaram sob a competência da antiga Secretaria da 
Ciência e Tecnologia do Tocantins (SECT) no período de 2009 a 2012, conforme Lei nº 
2.139/2009, do Sistema Estadual de Ensino do Tocantins, retornando à SEDUC/TO após esse 
período. 

Com a publicação do Decreto nº 5.154/2004, algumas escolas estaduais, que já ofertavam 
a educação básica, passaram a ofertar educação profissional técnica de nível médio, 
conforme tabela abaixo: 

Tabela 1 – Educação profissional técnica de nível médio no período de 2006 a 2012. 

nº NOME DA ESCOLA MUNICÍPIO CURSO TÉCNICO ANO 

01 CEM Ary Ribeiro Valadão Filho Gurupi - Informática 
- Logística 

2006 
2012 

02 CEM Deputado Darcy Marinho Tocantinópolis - Enfermagem 2007 

03 CEM Florêncio Aires da Silva Porto Nacional - Informática 
- Agente Comunitário de 
Saúde 

2007 
2012 
 

04 Col. Est. Agrícola David Aires 
França 

Arraias - Agropecuária 2007 

05 Esc. Est. Agrícola Brigadas Che 
Guevara 

Monte do Carmo - Agropecuária 2007 

 
Com a criação do Programa Brasil Profissionalizado, em 2007, surge a oportunidade das 
redes públicas de ensino expandirem o ensino médio integrado, com mais efetividade, uma 
das metas do Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE), objetivando a integração do 
conhecimento do ensino médio à prática, e desta forma, favorecendo o aumento da oferta 
e da demanda de Educação Profissional no Estado. 

Assim, outros cursos técnicos foram implantados, conforme a tabela que se segue: 



Tabela 2 – Educação profissional técnica de nível médio no período de 2009 a 2013. 

Nº NOME DA ESCOLA MUNICÍPIO CURSO TÉCNICO ANO 

01 Escola Família Agrícola de Porto 
Nacional 

Porto Nacional - Agropecuária 2009 

02 Colégio Militar de Palmas Palmas -Instrumento Musical 
-Redes de 
Computadores 

2009 
2009 

03 Esc. Est. da 403 Sul Palmas -Instrumento Musical 
-Redes de 
Computadores 
- Trânsito 

2009 
2009 
2009 

04 Esc. Est. Frederico José Pedreira Neto Palmas - Enfermagem 2009 

05 Col. Est. Duque de Caxias Taquaruçu - Administração 2009 

06 CEMIX Tocantínia - Informática 
- Enfermagem 

2009 
2009 

07 Col. Est. Odolfo Soares Ponte Alta do TO - Guia de Turismo 
-Informática para 
Internet 

2010 
2012 

08 CEM Castelo Branco Araguaína - Informática 2010 

09 Col. Est. Raimundo Alencar Leão Guaraí - Informática 2010 

10 Col. Est. Agropecuário de Almas Almas - Agropecuária 2011 

11 Col. Est. Manoel Vicente de Souza Augustinópolis - Agronegócios 2012 

12 Esc. Est. Almeida Sardinha Itacajá - Agronegócios 2012 

13 Instituto Educacional Social 
Evangélico de Araguaçu 

Araguaçu - Informática 
-Manutenção e 
Suporte em 
Informática 

2012 
2012 

14 Col. Est. João Tavares Matins Araguaçu - Agropecuária 
- Enfermagem 

2012 
2012 

15 Col. Est. Batista Profª Beatriz 
Rodrigues da Silva 

Tocantínia - Agricultura 
-Informática para 
Internet 

2012 
2012 

16 Esc. Est. João Guilherme Leite Kunze Araguaína -Transações 
Imobiliárias 

2013 

17 Col. Est. São José Palmas - Comércio 2013 

18 Esc. Est. Vila União Palmas - Administração 2013 

 
Atualmente, os dois Colégios Agropecuários, de Pedro Afonso e de Natividade, ofertam 
outros cursos técnicos, conforme tabela abaixo: 

Tabela 3 – Educação profissional técnica de nível médio no período de 1985 a 2014. 

nº NOME DA ESCOLA MUNICÍPIO CURSO TÉCNICO ANO 

01 Colégio Agrícola Dr. José de Souza Porto Pedro Afonso - Agropecuária 
- Açucar e Alcool 
- Logística 
- Zootecnia 

1985 
2012 
2012 
2011 

02 Colégio Agropecuário de Natividade Natividade - Agropecuária 
- Aquicultura 
- Zootecnia 

2001 
2012 
2009 

Neste sentido, ao término do ano de 2014 a SEDUC/TO atendia 36 (trinta e seis) cursos 
técnicos, em 24 (vinte e quatro) unidades de ensino, em diversos municípios do Estado do 
Tocantins. 

META: 
3.3.1 

Identificar as demandas existentes no Estado do Tocantins, objetivando 
prover a mão-de-obra com formação adequada que satisfaça os setores 
produtivos; 

 



 
 

A meta não foi cumprida, visto que as demandas não foram identificadas. Durante os dez 
anos de vigência do PEE, os cursos de educação profissional foram oferecidos pela rede de 
ensino pública e privada, porém esta oferta foi realizada de forma aleatória, nas quais 
apenas as unidades interessadas fizeram pesquisas, utilizando questionários de intenção 
aplicados à comunidade escolar e local. No entanto, não houve monitoramento, orientação 
ou mesmo um mapeamento por parte dos órgãos gestores da educação profissional. Além 
do que as ações de planejamento estratégico estadual não foram desenvolvidas durante o 
período de vigência do Plano, visto que o mesmo não foi instrumento de gestão. 

Desse modo, torna-se imprescindível na oferta de cursos de formação inicial e continuada 
e cursos de educação profissional técnica de nível médio, democratizar o seu acesso e 
permanência, com padrão de qualidade, mediante o estudo de demanda e os arranjos 
produtivos locais, oportunizando a inserção no mercado de trabalho dos egressos, com mão 
de obra especializada. 

META: 

3.3.2 

Organizar centros de formação tecnológica, com o apoio da União e demais 
parceiros, levando em consideração as demandas identificadas; 

Embora tenham sido organizadas as construções de dois (2) centros de formação 
tecnológica nas cidades de Palmas e Arraias (Convênio FNDE/MEC/SEDUC nº 657644/2009, 
com o apoio da União, pelo PAR/ Programa Brasil Profissionalizado, no valor total de R$ 
11.070.968,72 (onze milhões, setenta mil, novecentos e sessenta e oito reais e setenta e 
dois centavos), e, posteriormente mais dois (2) centros de formação tecnológica nas 
cidades de Riachinho e Novo Acordo (Convênio FNDE/MEC/SEDUC nº 702420/2010, pelo 
PAR/Programa Brasil Profissionalizado, no valor total de R$ 6.931.089,35 (seis milhões, 
novecentos e trinta e um mi, oitenta e nove reais e trinta e cinco centavos), no qual cada 
centro tem a  capacidade de  atender 1.200 (um mil e duzentos) alunos. No entanto, as 
duas primeiras obras ainda não foram concluídas, em virtude do projeto de construção 
apresentar incompatibilidade com o convênio celebrado, dificultando o andamento e a 
execução da referida obra. 

Em relação às duas últimas obras, ainda não foram iniciadas, visto que outras prioridades e 
demandas necessárias ao desenvolvimento da educação surgiram no período de vigência 
deste PEE, sendo uma delas, inclusive, a proposta de reformulação ao MEC/FNDE de 
mudança das cidades de Riachinho e Novo Acordo para as cidades de Colinas do Tocantins 
e Gurupi, respectivamente. Atualmente a SEDUC  aguarda o retorno do MEC quanto a 
proposta  apresentada. 

Neste sentido, a gestão estadual da educação profissional deve dar prioridade e celeridade 
à execução das obras supracitadas, em razão de estar vetando a oferta de cursos técnicos 
para aproximadamente 4.800 (quatro mil e oitocentos) alunos. Tais centros de formação 
tecnológica objetivam oferecer cursos com qualidade técnica, espaço físico e atendimento 
pedagógico adequado para formação de profissionais para o mundo do trabalho. 

 

META: 

3.3.3 

Manter, com a colaboração da União e demais parceiros, cursos de formação 
inicial, se necessário, e de formação continuada para o pessoal docente e 
administrativo; 

 

A formação ocorreu de forma parcial, tendo em vista que foi realizado somente o 
Seminário Estadual de Educação Profissional (uma das ações do Convênio FNDE/MEC/SEDUC 
nº 750007/2008 – PAR/ Programa Brasil Profissionalizado), no período de 28 a 30 de 
novembro de 2011, atendendo 300 (trezentos) profissionais da educação profissional do 



 
 

Estado, na qual participaram gestores, professores das unidades de ensino que ofertam 
educação profissional, diretores regionais de ensino, supervisores e inspetores das DREs, 
técnicos da sede da SEDUC e da Coordenadoria de Educação Profissional, além de parceiros 
como Secretaria Estadual de Ciência e Tecnologia (SECT), Instituto Federal de Educação, 
Ciência e Tecnologia do Tocantins (IFTO), Sistema Nacional de Aprendizagem da Indústria 
(SENA)I e Sistema Nacional de Aprendizagem do Comércio (SENAC). 

Diante dos dados apresentados, é importante ressaltar que não houve formação inicial e 
continuada para o público citado na meta acima, o que revela que a meta não foi cumprida 
ao longo da vigência do PEE. 

Assim, é necessário desenvolver, em regime de colaboração com a união, formação 
docente para profissionais experientes, a fim de ofertar a formação inicial e continuada 
com as devidas certificações, com ênfase na área de atuação e nas questões didáticas para 
a Formação Pedagógica. 

Além disso, visando melhoria no atendimento e na qualidade de ensino, oportunizar 
programas de concessão de bolsas de estudo aos profissionais que trabalham na educação 
profissional. 

 

META: 

3.3.4 

Estabelecer, dentro de 2 (dois) anos, a contar da implantação do ensino 
técnico, um sistema integrado de informações que possibilite avaliar o 
desempenho das instituições que oferecem a educação profissional; 

 

Não foi estabelecido um sistema integrado de informações, conforme solicita a meta 
durante a vigência do PEE, em razão das ações da gestão estadual de educação não serem 
pautadas em priorizar as metas e estratégias do referido PEE. 

Entretanto, outras ações para garantir a avaliação de desempenho das instituições foram 
parcialmente realizadas, por meio de monitoramentos desenvolvidos pelos técnicos da 
coordenadoria de educação profissional, com orientações técnicas, administrativas e 
pedagógicas, junto às diretorias regionais de educação e às unidades de ensino ofertantes 
de educação profissional. Tais monitoramentos, em algumas situações, foram feitos in loco 
e outros à distância, utilizando os meios de comunicação disponíveis. 

Desse modo, faz-se necessário institucionalizar um sistema integrado de informação que 
possibilite avaliar o desempenho das instituições que oferecem a educação profissional, a 
fim de garantir subsídios em tempo real permitindo a sociedade conhecer os avanços, bem 
a qualidade da educação profissional técnica de nível médio nas redes escolares públicas e 
privadas. 

 

META: 

3.3.5 

Desenvolver, com a colaboração da União, programas de formação de pessoal 
docente para essa modalidade de Ensino, de forma a aproveitar e valorizar, 
também, a experiência profissional; 

 

Não foram desenvolvidos programas de formação de pessoal docente específica para a 
modalidade de Educação Profissional. Contudo, foram realizados encontros de formações 
pontuais, ocorridos nos anos de 2011 e 2012, por meio da Secretaria de Ciência e 
Tecnologia (SECT), no Colégio Agropecuário de Natividade, para os docentes dos Cursos 
Técnicos de Agropecuária e Zootecnia e no Colégio Estadual Agrícola Dr. José de Souza 



 
 

Porto, na cidade de Pedro Afonso, para os Cursos Técnicos de Logística, Açúcar e Álcool e 
Aquicultura, totalizando o atendimento a 44 (quarenta e quatro) profissionais docentes, 
(Fonte: Planilha de escolas técnicas - SECT). 

Assim, identifica-se a demanda de solidificar uma política estadual de formação 
continuada para a melhoria da qualidade do desempenho profissional, em cumprimento a 
legislação educacional (LDB 9.394/1996), visto que a formação continuada em serviço é um 
requisito importante para o impacto na aprendizagem dos estudantes 

Para garantir a oferta de educação profissional técnica de nível médio de qualidade, alguns 
desafios devem ser sanados, dentre eles a falta de professores qualificados e a ausência de 
uma política de definição de cargos docentes em áreas específicas. 

META: 

3.3.6 

Incentivar, por meio de recursos públicos e privados, a produção de programas 
de educação a distância, com o fim de ampliar as possibilidades da educação 
profissional permanente para toda a população economicamente ativa sem 
acesso ao ensino regular; 

 

As instituições que desenvolvem essa forma de ensino como o IFTO e a Agência 
Tocantinense de Ciência, Tecnologia e Inovação (AGETEC),  por meio da Rede E-Tec 
Brasil/IFTO/MEC e do Programa Nacional de Integração da Educação Profissional com a 
Educação Básica na Modalidade de Educação de Jovens e Adultos (PROEJA) e, a Rede E-Tec 
Brasil/MEC, respectivamente, contribuíram para o cumprimento da meta acima, visto que 
em regime de colaboração com União, o Estado do Tocantins incentivou a ampliação de 
oferta de educação a distância, atendendo a população economicamente ativa e sem 
acesso ao ensino regular.  

O IFTO iniciou a oferta de cursos técnicos em educação a distância, na forma subsequente 
em 2009. Atualmente atende 10 (dez) Cursos Técnicos, em 16 (dezesseis) polos de Apoio 
Presencial, com o total de 1.298 (um mil, duzentos e noventa e oito) alunos, conforme 
Relatório Descritivo.A AGETEC também implantou os cursos técnicos em educação a 
distância, em parceria com o IFTO, no ano de 2009. Atualmente possui 18 (dezoito) polos 
de Apoio Presencial, com 11 (onze) Cursos Técnicos, totalizando 1.048 (um mil e quarenta 
alunos, conforme Relatório Descritivo. 

A proposta para expansão de oferta de cursos técnicos pela Rede E-Tec Brasil/MEC 
acontecerá de acordo com o levantamento de demandas, levando em consideração os 
Arranjos Produtivos Locais (APLs), ao longo dos próximos 10 (dez) anos. 

META: 

3.3.7 

Implementar políticas para a organização da rede de escolas agrotécnicas de 
forma que ofereçam a educação profissional específica e permanente para a 
população do campo, levando em conta seu nível de escolarização e as 
peculiaridades e potencialidades da atividade agrícola da região; 

 

As políticas permanentes de organização da rede de escolas agrotécnicas, no período de 
vigência do PEE 2006/2014 não foram implementadas em sua totalidade, porém ações 
pontuais foram desenvolvidas. Das ações realizadas: liberação de recursos para 
atendimento das escolas agrotécnicas, no valor total de R$ 474.788,30 (quatrocentos e 
setenta e quatro mil, setecentos e oitenta e oito reais e trinta centavos), por intermédio 
do Programa de Descentralização de Recursos do Tesouro Estadual, que forneceu suporte 
em sistema de comodatos com tratores equipados, por meio da Secretaria da Agricultura 
(SEAGRO) e teodolitos com o Instituto de Terras do Estado do Tocantins (ITERTINS), além 
de transferências de veículos usados pela SEDUC para suporte das unidades de ensino e 



 
 

realocação de equipamentos e troca de produtos produzidos entre as escolas agrotécnicas. 
Percebe-se que houve iniciativas favoráveis à consolidação da rede, no entanto, outras 
ações importantes não realizadas impediu o cumprimento desta Meta, pricipalmente, a 
ausência de  sistematização das parcerias. 

Outras ações se referem à celebração de convênio, em regime de colaboração com a 
União, por meio do Convênio nº 658380/2009, FNDE/MEC/SECT, no valor total de R$ 
5.021.088,15, para a reforma geral e ampliação do prédio do Colégio Agropecuário de 
Natividade e do Colégio Agrícola Dr. José de Souza Porto, em Pedro Afonso e a celebração 
de convênio junto ao FNDE/MEC/SEDUC, sob o nº 657622/2009, no valor total de R$ 
444.048,55 (quatrocentos e quarenta e quatro mil, quarenta e oito reais, cinquenta e cinco 
centavos), para construção de laboratórios de Física, Biologia, Química, Matemática e 
Informática na Escola Estadual Agrícola David Aires França, no município de Arraias. 

Desse modo, para realizar a implementação de políticas específicas e permanentes para a 
educação do campo faz-se necessário garantir a oferta do ensino médio gratuito integrado 
à educação profissional, levando em conta seus interesses, peculiaridades e 
potencialidades, bem como a nucleação de escola para atendimento às demandas 
regionais. 

META: 

3.3.8 

Incentivar as escolas agrotécnicas a buscarem parcerias com a Secretaria da 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento, a fim de oferecerem cursos básicos para 
agricultores, visando à melhoria do nível técnico das práticas agrícolas e da 
preservação ambiental dentro da perspectiva do desenvolvimento auto-
sustentável. 

 

As parcerias realizadas pelas escolas agrotécnicas, em regime de colaboração técnica, 
aconteceram não só com a Secretaria da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, mas 
também com outros parceiros como o Instituto de Desenvolvimento Rural do Tocantins 
(RUTALTINS), Fundação Universidade do Tocantins (Unitins), PETROBRÁS, SENAR, Bunge, 
Embrapa, CMT etc. 

Ressalta-se que a parceria entre a empresa Bunge (localizada em Pedro Afonso) e a 
Secretaria de Ciência e Tecnologia (SECT) teve como objetivo atender a oferta do Curso 
Técnico em Açúcar e Álcool, visando habilitar técnicos de nível médio para o uso de 
tecnologias agrícolas e agroindustriais disponíveis no setor de produção e logística da cana-
de-açúcar. Dessa forma, alunos que também trabalhavam na empresa tiveram a chance de 
se qualificar. Assim, de um total de 49 (quarenta e nove) alunos, 8 (oito) desses, ao 
receberem a qualificação profissional, foram promovidos na Bunge. Além disso, o estágio 
na empresa, oportuniza que outros alunos sejam inseridos no mundo do trabalho, seja na 
supracitada empresa parceira ou outras empresas da área.  

Outra empresa parceira que se destaca se refere à parceria entre a CMT Engenharia e a 
SECT, que desenvolveram mútua cooperação para execução de programas básicos 
ambientais, com o fim de desenvolver atividades relativas ao treinamento técnico de 
alunos e funcionários das unidades de ensino envolvidas no acordo de cooperação, na área 
da agropecuária. 

Assim, é importante destacar que o Estado e da sociedade devem sempre incentivar a 
busca de parcerias, para obtenção de qualidade técnica, pedagógica e autossustentável no 
desenvolvimento da educação profissional, fortalecendo as colaboraçõesentre 
interinstituições para a valorização e sustentabilidade socioambientais, biodiversidade, 
diversidade regional. 

 



 
 

4.EDUCAÇÃOESPECIAL 

 

4.1. DIAGNÓSTICO 
 

A política nacional de educação inclusiva, implantada no Brasil desde a década de1990, 
tem como objetivo o acesso, a participação e a aprendizagem dos(as) alunos(as) com 
deficiências, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades/superdotação nas 
escolas regulares. Considerando-se a grandeza geográfica do país e a complexidade da 
educação podemos observar que no início muitas “barreiras” foram encontradas para 
realizar a inclusão escolar. 

No entanto, a superação das dificuldades iniciais possibilitou o fortalecimento da proposta 
de inclusão escolar, promoveu o desenvolvimento na área da Educação e especificamente 
da Educação Especial, por meio de pesquisas, desenvolvimento de materiais didático-
pedagógicos, equipamentos e adaptações arquitetônicas. A inclusão escolar vem ocorrendo 
gradativamente no Brasil e no Tocantins como apontam os dados do CENSO escolar nas 
duas últimas décadas. Para continuarmos avançando na realização da proposta de incluir 
nas escolas regulares, o aluno(a) que é publico alvo da Educação Especial muito ainda 
precisa ser feito, tanto na quantidade, como na qualidade dos apoios ofertados aos 

profissionais da educação. 

A União, por meio do MEC, vem promovendo a reorganização da oferta dos serviços 
educacionais, através de leis e normas assegurando o direito dos(as) alunos(as) com 
deficiências, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades/superdotação  de 
serem incluídos no ensino regular e ao mesmo tempo receberem o Atendimento 
Educacional Especializado (AEE). A exemplo citamos a Resolução CNE/CEB nº 4/2009. O 
MEC vem disponibilizando recursos financeiros e materiais didáticos pedagógicos, por meio 
de programas da SECADI, que visam atender às áreas de maior necessidade para 

fortalecer a inclusão escolar.     

O Tocantins, por ser um Estado novo, já contemplou, na maioria de suas escolas, a 
implantação da inclusão. Não sendo menos difícil do que em Estados mais antigos. Desde 
sua criação, em 1988, o Tocantins, até o momento percebe-se avanços significativos na 
inclusão escolar: as classes especiais foram fechadas, salas de recursos multifuncionais 
foram implantadas, adaptações arquitetônicas foram realizadas na maioria das escolas 
públicas e em diversas escolas particulares, centenas de formações continuadas para 
professores foram realizadas e o número de alunos incluídos aumentou nos últimos anos de 
acordo com o CENSO escolar. A inclusão escolar no Tocantins hoje é uma realidade com a 
qual convivemos e que nos remete a revisar nossos conceitos de escolarização, pois o 
maior obstáculo para incluir os alunos alvo da Educação Especial ainda encontra-se nas 

crenças e valores dos seres humanos envolvidos no processo educacional. 

Dessa forma, a Meta proposta para o novo PEE, alinhada ao Plano Nacional da Educação 
apresenta-se como um desafio, que desde sua formulação já evidencia a necessidade de 
pautar-se nos eixos: formação de professores, salas de recursos multifuncionais, centros de 
atendimento educacional especializado e monitoramento da qualidade do ensino. 

Visando contemplar estes e outros aspectos necessários, para de fato, realizar a inclusão 
escolar no Tocantins. Foram construídas, para os próximos 10 (dez) anos, 1 (uma) Meta e 
18 (dezoito) estratégias, nas quais pode se verificar também, a preocupação em ampliar a 
faixa etária, tanto abaixo de 4 (quatro) anos de idade, como acima de 17 (dezessete) anos 
de idade para receberem os atendimentos educacionais compatíveis com os níveis de 



 
 

ensino, a idade cronológica e as especificidades dos(as) alunos(as) com deficiências, 

transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades/superdotação. 

4.3.OBJETIVOSEMETAS 

META 

4.3.1 

Adaptar, com a colaboração da União, no prazo de 3 (três) anos, a contar 
da vigência deste Plano, a estrutura física das escolas que oferecem a 
educação inclusiva, bem como mobiliário e os equipamentos tecnológicos; 

 

De acordo com a política nacional de educação inclusiva, todas as Escolas devem estar 
aptas a atender os alunos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas 
habilidades/superdotação. Nessa perspectiva, as escolas do Estado do Tocantins, 
gradualmente, vêm sendo adaptadas nos aspectos de estrutura física, mobiliário e os 
equipamentos tecnológicos. 

As escolas públicas receberam recursos para aquisições em mobiliários, equipamentos 
tecnológicos, materiais didáticos pedagógicos,bem como adaptações na estrutura física, a 
partir do regime de colaboração com a União, por meio de programas disponibilizados pelo 
Ministério da Educação, como o Programa Escola Acessível, e o Programa de Implantação 
de Salas de Recursos Multifuncionais.  

No período de 2006 a 2014, 34,47% (trinta e quatro inteiros e quarenta e sete centésimos 
por cento) das escolas públicas e privadas do Tocantins realizaram adaptações, conforme 
planilha abaixo. 

Assim, diante dos dados apresentados fica evidente que o desafio ainda é grande, 
considerando o percentual de escolas contempladas com as reformas necessárias para o 
atendimento escolar com qualidade aos alunos da educação especial. Este retrato aponta 
para grandes provocações diagnósticas que deverão ser contempladas no novo PEE, com 
vistas na análise minuciosa realizada. 

Número de escolas que realizaram adaptações: 



 
 

 

  

 

 

META 
4.3.2 

Expandir, em até 2 (dois) anos, a contar da vigência deste plano, a oferta de 
cursos para os professores da educação básica e a oferta de cursos de 
formação continuada com vistas a prepará-los para receberem alunos com 
necessidades educativas especiais; 

 



Um dos grandes desafios da Educação Especial é a garantia de políticas de formação 
continuada consolidada para enfrentar os percalços existentes na escola, principalmente, 
aquelas que buscam implementar a educação inclusiva com qualidade social sem um 
acompanhamento e orientações permanentes por parte do poder público educacional.  

Os cursos de formação continuada para professores das escolas públicas que trabalham 
com o AEE, foram realizados com recursos do MEC/FNDE/SECADI, e com Recursos do 
Tesouro. 

Em 2010, houve uma elevação na oferta devido aos cursos ofertados à distância para as 
Diretorias Regionais, em parceria com a Universidade Aberta do Brasil (UAB). 

No Plano Plurianual (PPA) foi contemplado um programa para a educação básica com a 
ação: formação continuada dos(as) professores(as) da educação básica, com o 
desenvolvimento da atividade: formação continuada dos(as) professores(as) para o 
atendimento educacional especializado, das salas de recursos multifuncionais.  

De 2006 a 2014 foram ofertados um total de 123 (cento e vinte e três) cursos para 
professores que trabalham nas salas de recursos multifuncionais. O setor responsável pela 
educação especial na SEDUC realizou, por meio de web conferências, formações 
continuadas sobre temas com maior demanda e necessidade de alcance em todo o Estado.  

As web conferências contemplaram: professores das salas de recursos multifuncionais, 
equipe pedagógica e gestora das escolas, bem como as Associações de Pai e Amigos dos 
Excepcionais (APAEs), com os seguintes temas: legislação da educação especial, deficiência 
visual, deficiência auditiva, dificuldade de aprendizagem e deficiência intelectual, 
transtornos globais do desenvolvimento, instrumento de acompanhamento semestral das 
escolas especiais: APAEs.  

A SEDUC realizou ainda na modalidade presencial os seguintes cursos: 

1. Curso de LIBRAS, níveis: iniciante, intermediário e avançado; 
2. Curso  básico de sistema Braille; 
3. Curso em Altas Habilidades/Superdotação (AH/S); 
4. Curso de Transtornos Globais do Desenvolvimento (TGD); 
5. Formação dos gestores estaduais e municipais envolvidos no acompanhamento do 

acesso à escola dos beneficiários do BPC,  

Os dados poderão ser observados nas tabelas abaixo, sobretudo o crescimento numérico 
destas formações ao longo do decênio. 

 

Número de cursos de formação ofertados: 

 



 
 

 

META 
4.3.3 

Garantir a aplicação de testes de acuidade visual e auditiva em todas as 
instituições de educação infantil e de ensino fundamental, em parceria com 
a área de saúde, de forma a detectar problemas e fornecer apoio adequado 
às crianças especiais; 

 

O setor de educação especial enviou minuta/ofício para o gabinete da SEDUC para que 
seja enviado ao secretário da SESAU, e desta forma obter os dados sobre a aplicação dos 
testes de acuidade visual e auditiva de todas as instituições de educação infantil e de 
ensino fundamental das redes municipal, estadual e particular. No entanto, não houve 
resposta. Dessa forma, não há dados que comprovem a execução desta Meta. 

A falta de informações, bem com a não regulamentação das parcerias são fatores 
prejudiciais ao fortalecimento de políticas públicas eficazes que contribuem para a 
melhoria da qualidade da educação inclusiva. 

O Ministério da Saúde, por meio do Sistema Único de Saúde prevê esse atendimento de 
testes de acuidade visual e auditivo nas escolas, porém, a ausência deste atendimento 
contribuiu com o aumento do desafio enfrentado pelas escolas e também pelas famílias 
de baixa renda, que não possuem condições financeiras para usufruir desses benefícios e 
consequentemente, os resultados da aprendizagem para este público ficaram 
comprometidos.  

No entanto, caberia neste caso, uma intervenção dos gestores educacionais, junto aos 
responsáveis para adotar as medidas cabíveis e garantir o atendimento com qualidades 
de, pelo menos, os alunos necessitados desse atendimento, identificados pelas escolas. 

 

META 
4.3.4 

Colaborar com a União para que, em até 5 (cinco) anos, os livros didáticos 
falados ou em Braille tornem-se disponíveis para alunos cegos e em 
caracteres ampliados para todos os alunos da educação básica com baixa 
visão; 

 

A acessibilidade é o fator preponderante para a permanência com sucesso dos(as) 
alunos(as) com deficiência na escola, tanto nas questões estruturais quanto pedagógicas.  

No Tocantins o atendimento dos(as) alunos(as) cegos(as) e com baixa visão é feito, por 
meio de disponibilização de produção de material acessível oportunizando ao aluno 



 
 

acompanhar os conteúdos programáticos da série em que está matriculado, produção esta, 
desenvolvida pelo Centro de Apoio Pedagógico para atendimento às pessoas com 
deficiência visual que pertence à coordenadoria de educação inclusiva e pelas escolas, 
conforme relação de material bibliográfico produzido ano a ano.  

No Censo Escolar os dados dos(as) alunos(as) cegos são informados separadamente dos 
dados dos(as) alunos(as) com baixa visão, visto que o atendimento aos alunos é 
diferenciado devido as especificidades de cada um. A exemplo enquanto  os dados de 
alunos cegos se apresentam com um quantitativo de 40 (quarenta), os(as) alunos(as) com 
baixa visão se apresentam com um quantitativo de 700 (setecentos) estudantes.  

Acrescente-se que os alunos com baixa visão não são atendidos com material em Braille, 
somente com material com caracteres ampliados e este, é produzido na própria unidade 
escolar.  

Considere-se que o quantitativo da evolução do indicador desta meta que apresenta 203 
(duzentos e três) alunos atendidos de 2006 a 2014, informa somente os(as) alunos(as) 
cegos(as) atendidos(as) com livros em Braille.  

Não há dados sobre os(as) alunos(as) com baixa visão, pois são atendidos(as) com 
adaptação de material e recursos ópticos realizados na unidades escolar oferecidos pelos 
 professores de salas de recursos multifuncionais e/ou professores do ensino regular. 

 O MEC não dispõe de programas de livro ampliado para os alunos com baixa visão e o 
Estado ainda não implantou nenhuma política para garantir este atendimento. 

 

 
 

 



 
 

 

META 
4.3.5 

Mobilizar, em até cinco anos, em parceria com as áreas de assistência social, 
cultural e com ONG’s, redes municipais ou intermunicipais, para tornar 
disponíveis aos alunos cegos e aos de baixa visão os livros de literatura falados, 
em Braille e em caracteres ampliados; 

 

O MEC tem sido o maior colaborador com políticas de suplementação para o Estado do 
Tocantins no tocante ao atendimento de materiais pedagógicos e literários para alunos 
cegos, fato este que identificado, por meio do atendimento aos alunos cegos atendidos 
com livros de literatura em Braille. 

 No Estado do Tocantins, ainda não existem instituições que trabalhem com produções de 
livros de literatura falados, em Braille e em caracteres ampliados para alunos cegos e de 
baixa visão, no entanto, a coordenadoria de educação inclusiva recebe do MEC e da 
Fundação Dorina, livros de literatura em Braille que são enviados às unidades de ensino, a 
medida que são solicitados. 

 Importante destacar que o MEC envia diretamente para as escolas, os livros de literatura 
em Braille. Não existe documentação que comprove a parceria, porém o MEC e a 
Fundação Dorina, encaminham livros literários em Braille à SEDUC e às unidades de 
ensino. 

Assim, se observa a carência de registros que comprove a parceria com a União, bem 
como o número de escolas atendidas com livros de literatura em Braille, o que dificulta a 
análise dessa abrangência, integral ou proporcional de escolas atendidas, como também o 
impacto dessa parceria para a aprendizagem dos(as) alunos(as) inclusos. 

 

META 
4.3.6 

Oferecer, em parceria com organizações não governamentais e outros 
órgãos, o ensino da Língua Brasileira de Sinais para os familiares dos 
educandos e para os servidores de unidade escolar; 

 
A legislação brasileira prevê a obrigatoriedade da oferta da Língua de Sinais nas escolas 
que ofertam a educação básica. Como reconhecimento desta necessidade, o Tocantins 
busca ainda de forma tímida capacitar os profissionais da educação que trabalham 
diretamente com alunos surdos.  

Assim, sabe-se que para garantir uma educação inclusiva e de qualidade social se faz 
necessário cumprir as normas vigente, e ainda, implantar políticas estaduais que garantam 
esse cumprimento, tanto em investimento financeiros como em formação inicial e 
continuada dos profissionais da educação. 

O Centro de Capacitação de Profissionais da Educação e de Atendimento às Pessoas com 
Surdez (CAS), ligado ao setor responsável pela Educação Especial da SEDUC, oferta cursos 
de Libras, nos Níveis Iniciante,Intermediário e Avançado para os familiares de surdos, para 
os profissionais da educação e comunidade em geral.  

Nos anos de 2006 e 2007 houve parcerias com a Associação de Pais e Amigos dos 
Deficientes Auditivos – APADA, possibilitando a realização dos cursos de Intérprete de 
Libras/Linguística e Ensino de Língua Portuguesa para Surdos, e com a Federação Nacional 
de Educação e Integração dos Surdos (FENEIS), para os cursos Formação de Instrutor de 
Libras e Libras em Contexto. 



 
 

As evidências os referidos cursos estão acessíveis no setor responsável pela educação 
especial da SEDUC. 

 

 
 

META 4.3.7 
Assegurar, em parceria com as prefeituras municipais e apoio da União, 
transporte escolar com as adaptações necessárias aos alunos com 
dificuldades de locomoção; 

 

O transporte escolar é um dos recursos que garante a permanência no aluno na escola, por 
isso ele deve ser de qualidade em todos os seus aspectos para atender aqueles alunos que 
dele necessita. Hoje o reconhecimento de que as condições adequadas, tanto do veículo, 
como das estradas são fatores indispensáveis para assegurar o acesso com segurança e a 
permanência do aluno no sistema educacional inclusivo, preponderância maior ainda 
quando se trata de alunos com deficiência. 

O transporte escolar, atualmente é ofertado em parceria com os municípios, com as 
adaptações necessárias aos alunos com dificuldade de locomoção, e conforme os dados 
informados na evolução do indicador foram registrados todos os ônibus adquiridos e 
entregues para os municípios. 



 
 

Segundo as informações do setor responsável pelo transporte, todos os ônibus entregues, 
já são adquiridos adaptados. No período de 2006 a 2008, não foi possível obter os dados 
junto ao setor responsável pelo transporte, por isso não consta nas informações.  

No que se refere aos recursos utilizados para a aquisição dos referidos ônibus em  2010 foi 
feita com recursos do PAR e a de 2012 com recursos do Banco Nacional do Desenvolvimento 
Sustentável (BNDES). Quanto aos demais anos, não houve informação fidedígnas que 
pudessem ser registradas neste diagnóstico. 

 

 

 
 

META  

4.3.8 

Articular ações e estabelecer mecanismos de cooperação com a política de 
educação para o trabalho, em parceria com organizações governamentais e não-
governamentais, para o desenvolvimento de programas de qualificação 
profissional para alunos com necessidades especiais, promovendo sua inserção no 
mercado de trabalho; 

 
A educação inclusiva perpassa também o mundo do trabalho e o setor de Educação Especial, 
nos últimos anos tem iniciado algumas parcerias com instituições públicas e privadas, 
objetivando a inserção dos(as) alunos(as) com deficiência no mercado de trabalho, 
destacando as participações em reuniões e suporte na interpretações de eventos conforme 
seguem: 

Centro de Capacitação de Profissionais da Educação e de Atendimento às Pessoas com 
Surdez (CAS) 

1.1 Participação das Técnicas Intérpretes em 29 de maio de 2014, Dia de Inclusão Social e 
Profissional das pessoas com deficiência e dos beneficiários reabilitados – Dia D, no posto 



 
 

do atendimento do SINE/ TO em parceria entre órgãos do Estado, Ministério do Trabalho e 
Emprego, ONGs e Empresas.  

1.2 Acompanhamento de alunos e pessoas surdas em entrevistas de emprego, nas empresas, 
com a interpretação e tradução em LIBRAS, proporcionando a inserção no mercado de 
trabalho. 

2. Centro de Apoio Pedagógico para Atendimento às Pessoas com Deficiência Visual (CAP) 

2.1 Encaminhamento de relação dos(as) alunos(as) com deficiências que apresentam 
condições para inserção no mercado de trabalho, para as empresas privadas. 

2.2 Participação de técnicas do CAP no ano de 2013 em (02) duas reuniões do Ministério do 
Trabalho para tratar de questões referentes à inserção e fiscalização das pessoas com 
deficiência no mercado de trabalho. 

2.3 Encaminhamento de relação com nomes e contatos de alunos público alvo da Educação 
Especial para o Instituto Muito Especial, que apresentam condições para inserção no mercado 
de trabalho. 

2.4 Participação de técnicas do CAP como palestrantes no I Congresso Muito Especial de 
Tecnologia Assistiva e Inclusão Social das Pessoas com Deficiência no Tocantins em 10 de 
agosto de 2009. 

 

3. Coordenadoria de Educação Inclusiva  

Formação continuada de professores da educação especial: educação profissional na 
perspectiva da educação inclusiva1ª etapa realizada em 26 a 30 de novembro de 2012,e 2ª 
etapa em andamento. 

As evidencias da Meta, conforme relacionadas abaixo podem ser obtidas no setor de 
educação especial da SEDUC. 

1. CAS:1-   Atestado do SINE Tocantins para as interpretes. 
2. CAS: 2-   Não há documento comprovando pois as solicitações são por meio de 

telefone. 
3. CAP:1-   Não tem comprovação. As solicitações foram feitas à Coordenadoria via 

telefone ou e-mail, e quando enviaram documentos estes foram para o arquivo 
morto. 

4. CAP: 2-  Não tem documento comprobatório. 
5. CAP: 3-   Não tem comprovação. 
6. CAP: 4-   Matéria publicada na Internet1 

Coordenadoria: 1- PAR/PPA - Programa:1026 - Educação Básica. Ação: 2145 - Formação 
Continuada dos(as) professores(as) da Educação Básica. Convenio nº 658731/2009. 

Mais uma vez ressalta-se a falta de registros que permitem consolidar um banco de dados 
para o acompanhamento e apuração dos percentuais de alunos inseridos no mercado de 
trabalho, a partir de contribuições, formações e intervenções do poder público e 
educacional. 

                                            
1
http://zeguru.wordpress.com/2009/08/10/i-congresso-muito-especial-de-tecnologia-

assistiva-e-inclusao-social-das-pessoas-com-deficiencia-do-tocantins/ 

 



 
 

META 4.3.9 
Definir os critérios, com a colaboração da União, de terminalidade para os 
educandos que não puderem atingir níveis ulteriores de ensino; 

 
A oferta da educação especial sempre foi movida de muitos desafios, dentre eles está a 
questão da terminalidade para os alunos que apresentam maior comprometimento das 
capacidades intelectuais. Neste sentido, a SEDUC buscou definir os critérios de 
Terminalidade Específica, para os alunos que não puderam atingir níveis ulteriores de 
ensino, visando subsidiar o sistema de ensino das redes públicas e privadas do Tocantins 
nos casos necessários. 

Estudos realizados, por uma equipe multisetorial, por meio dos documentos orientadores 
do Ministério da Educação e Cultura e legislações, federal e estadual referentes ao tema 
foram os caminhos percorridos para se chegar a uma proposta. Dentre os documentos e 
legislações em vigor encontrou-se o que segue:  

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei nº 9.394/96 

Art. 59. Os sistemas de ensino assegurarão aos educandos com necessidades especiais: 

II – terminalidade específica para aqueles que não puderem atingir o nível exigido para a 
conclusão do ensino fundamental, em virtude de suas deficiências, e aceleração para 
concluir em menor tempo o programa escolar para os superdotados; 

O Ministério da Educação e Cultura cita no documento MEC/SEESP/2008 Política Nacional 
de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva, página 3, 2º parágrafo, o 
Artigo 59 da LDBEN nº 9.394/96, na íntegra. 

Com base na análise da legislação e normas vigentes, o Conselho Estadual de Educação do 
Tocantins elaborou o Inciso III, no Art.14 da Resolução nº 1, de 14 de janeiro de 2010, que 
dispõe sobre o Atendimento Educacional Especializado – AEE, no Sistema Estadual de 
Ensino do Estado do Tocantins. 

No Art.14 presume que a Secretaria da Educação e Cultura deve prever e prover para as 
escolas da rede pública estadual na organização de suas classes: 

III – a terminalidade específica aos alunos que em decorrência de suas limitações não 
puderem desenvolver as competências e habilidade previstas para a conclusão da Educação 
Básica, com base em decisão conjunta da escola e da família, os quais, quando necessário, 

recorrerão a parecer dos Centros de Atendimento Educacional Especializado; 

Considerando a complexidade e especificidade dos casos em que a Terminalidade 
Específica pode ser aplicada, e as demais legislações vigentes no país, que garantem a 
todas as pessoas o direito a educação numa perspectiva inclusiva, a equipe multisetorial da 
SEDUC entendeu que não havia condições para definir critérios que contemplassem todos 
os casos em suas peculiaridades. Sendo também necessário resguardar o direito de todos os 
indivíduos freqüentarem a escola até quando estes desejarem.  

Deste modo evidencia-se o atendimento da Meta, visto que as legislações e normas com 
critérios estabelecidos e aprovados estão em vigor e podem ser obtidos no setor de 
Educação Especial da SEDUC. 

1. Lei de Diretrizes e Bases da Educação-LDB nº 9.394, de 20 de dezembro de 
1996.Art. 59,Inciso II. 

2. MEC/SEESP/2008 Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da 
Educação Inclusiva. 

3. CEE/CEB - Resolução nº 1, de 14 de janeiro de 2010 



META 
4.3.10 

Orientar os sistemas municipais de educação no sentido de organizar e pôr em 
funcionamento um setor responsável pela educação especial e pela 
administração dos recursos orçamentários para o atendimento dessa 
modalidade, que possa atuar em parceria com os setores de saúde, 
assistência social, trabalho e previdência e com as organizações da sociedade 
civil; 

 
A implantação de setores da educação especial na estrutura da gestão educacional, no 
âmbito federativo, permite melhor planejamento e execução de políticas públicas voltadas 
para o atendimento do público alvo da educação inclusiva. 

 O setor de educação especial da SEDUC, ao longo dos 10(dez) anos tem orientado os 
sistemas municipais de educação na medida em que é solicitado pelos gestores municipais, 
principalmente quanto à implantação de um setor responsável pela educação especial e 
pela administração dos recursos orçamentários para o atendimento dessa modalidade.  

Ressalta-se que a demanda de orientações pelos municípios nesse sentido, não tem sido 
significativa. No entanto, a SEDUC não dispõe de nenhum documento que evidencie as 
orientações aos municípios e consequentemente à meta.  

Portanto, mais uma vez se percebe a ingerência no quesito registro, favorecendo assim, a 
conceituação baseada no censo comum, fato que não contribuiu com a perspectiva de 
fortalecimento de ações e projetos focados em objetivo reais e capazes de alcançar alvos 
cada vez mais audaciosos.           

 

META 
4.3.11 

Implantar, gradativamente, a partir do primeiro ano de vigência deste Plano, 
programas de atendimento aos alunos com altas habilidades nas áreas 
artísticas, intelectuais ou psicomotoras; 

 

O Tocantins, por meio de parcerias com a União vem desenvolvendo ações conjuntas, para 
o atendimento de alunos com altas habilidades. 

 A Implantação do Núcleo de Atividades de Altas Habilidades/Superdotação do Tocantins – 
NAAH/S-TO, iniciou-se em 2006 com estruturação do espaço físico, mobiliário e 
capacitação da equipe do Núcleo pelo Ministério da Educação (MEC).   

A partir de 2007 houve capacitação das técnicas das 13 (treze) Diretorias Regionais de 
Ensino, professores da sala de ensino regular e da Sala de Recursos Multifuncionais que 
atendem essa especificidade. 

Ainda em 2006 iniciaram-se os atendimentos aos alunos com indicadores de Altas 
Habilidades/Superdotação – AH/SD, sendo atendido um total de 20 alunos no período de 
2007 a 2009. A partir da publicação da Resolução CNE/CEB nº 4, de 02 de outubro do ano 
de 2009, os alunos começaram a ser atendidos nas Salas de Recursos Multifuncionais das 
Unidades de ensino. O Censo Escolar registra o número de 85 alunos matriculados e 
atendidos nas salas de recursos multifuncionais de 2010 a 2014.  

O NAAH/S-TO oferta cursos anuais sobre AH/SD, aos professores, familiares dos(as) 
alunos(as) e pessoas da comunidade.  Em 2014 foi aprovado pela Secretária Estadual de 
Educação e Cultura o Projeto AFAAH/S – Apoio às Famílias de Alunos com Indicadores de 
Altas Habilidades/Superdotação do NAAH/S-TO, atualmente este projeto encontra em 
processo de execução.  



 
 

Os alunos com indicadores de Altas Habilidades/Superdotação são assistidos nas escolas, 
pelas Salas de Recursos Multifuncionais e por uma Rede de Apoio, desenvolvida em forma 
de parceria com os Programas do Ministério da Educação e Cultura, cujo objetivo é 
desenvolver as áreas: artística, intelectual, acadêmica, liderança, criatividade e 
psicomotora. 

As evidencias que comprova o atendimento desta Meta podem ser encontrados no setor da 
educação especial da SEDUC, tais como: 

1. Publicação no Diário Oficial do Estado do Tocantins Ano XVIII - nº 2.298 de 1º de 
dezembro de 2006, que confirma a criação do Núcleo;  

2. relatórios frequência dos(as) alunos(as) atendidos no NAAH/S. 

 

 
 



 
 

META 
4.3.12 

Assegurar a continuidade do apoio técnico e financeiro às instituições 
privadas sem fins lucrativos, com atuação exclusiva em educação especial, 
que realizem atendimento de qualidade, atestado em avaliação conduzida 
pelo sistema estadual de ensino. 

 

A SEDUC/TO ao longo da vigência do PEE (2006-2015) tem assegurado o apoio técnico e 
financeiro às Escolas Especiais APAEs, que são instituições privadas sem fins lucrativos. 

 Em 2006, iniciou o processo de colaboração e apoio com a cessão de servidores da SEDUC –
TO, por meio de convênios que se estendeu até 2011.  

A partir de 2012, os convênios foram firmados através do  Programa Escola Comunitária de 
Gestão Compartilhada, que prevê a disponibilização de servidores e aporte financeiro. Os 
repasses financeiros de 2006 a 2011 foram realizados diretamente para as escola das 
APAEs, conforme determinava a Lei nº 1.616, de 13 de outubro de 2005. 

A avaliação é realizada utilizando Instrumento de Acompanhamento Semestral das Escolas 
Especiais APAES conveniadas, presencial e à distância pelo setor de Educação Especial da 
SEDUC e pelas 13 (treze) Diretorias Regionais de Ensino, para conhecer a realidade de cada 
Escola Especial e sugerir melhorias nos aspectos de gestão, pedagógico, financeiro e de 
estrutura física. 

As evidências desta parceria comprova o atendimento da Meta, principalmente se 
levantado o montante de recursos financeiros investidos, bem como a lotação de 
servidores do quadro da SEDUC nas APAEs. 

 Os documentos abaixo relacionados, também demonstram o arquivo oficial desta parceria.  

1. Diário Oficial do Estado do Tocantins, de 14 de outubro de 2005, comprova os 
convênios; 

2. Lei 1.616, de 13 de outubro de 2005. 
3. Relação de Convênios formalizados com as APAEs. 
4. Resumo comparativo do Programa Escola Comunitária de Gestão Compartilhada, da 

Subsecretaria de Gestão e finanças/Diretoria de Administração que podem ser 
obtidos na SEDUC, comprovam a existência de uma parceria sólida e um 
investimento sistematizado durante a vigência do PEE.  

 



 
 

 
 

META 
4.3.13 

Instituir parcerias com setores da saúde e da assistência social com objetivo 
de formar equipes multidisciplinares para atender às demandas da educação 
especial. 

 
As parcerias são mecanismos utilizados pela SEDUC para atender as demandas, quando esta 
não dispõe de condições estruturais, física, profissionais ou outras necessidades que requer 
a educação para garantir um ensino que atenda a qualidade plena da aprendizagem. 

Diante deste fato, a SEDUC mantém convênio firmado com 31 (trinta e uma) APAES, por 
meio Programa Escola Comunitária de Gestão Compartilhada no Estado do Tocantins. 

Os alunos matriculados nestas instituições recebem atendimento de uma equipe 
multidisciplinar, da Educação, da Saúde e da Assistência Social.  

A SEDUC repassa recursos financeiros e profissionais para garantir a escolarização dos(as) 
alunos(as).  

Os convênios firmados entre a SEDUC e a Federação das APAEs evidenciam o quantitativo 
de Escolas Especiais - APAEs que recebem o atendimento dos setores da saúde, educação e 
de assistência social. 

 

 

 

 

 



 
 

  



 
 

5. EDUCAÇÃO INDÍGENA 

 

5.1. DIAGNÓSTICO 
 

A Secretaria de Educação do Estado do Tocantins, por meio do regime de colaboração com 
a União tem recebido recursos financeiros através de convênio com o Plano de Ações 
Articuladas – PAR, que complementam os recursos oriundos do Tesouro do Estado, voltados 
ao desenvolvimento da Educação Escolar Indígena. 

Dessa forma, estes investimentos têm contribuído com a execução de diversas ações como: 
oferta de formação inicial em nível médio -  magistério Indígena, formação Continuada de 
profissionais da educação escolar indígena, elaboração e publicação de material didático, 
implantação de infraestrutura. Tudo isso, voltado para o atendimento às demandas das 
comunidades indígenas. 

A formação de professores é um programa mantido pela SEDUC/TO, com objetivo de 
ofertar formação profissional específica para os professores indígenas, que atuam nos anos 
iniciais, lotados nas unidades de ensino das aldeias. Este curso tem propiciado além da 
profissionalização em serviço o reconhecimento e valorização do professor indígena. Sua 
execução é proposta para a realização de duas etapas anuais, (julho e dezembro). O 
momento é organizado com todos os professores cursistas matriculados no programa, 
juntos em um único polo de formação. Atualmente, estão participando do programa 90 
(noventa) alunos(as)/cursistas. Esses cursos têm em média a duração de 5 (cinco) anos e 
são compostos, em sua maioria, por etapas intensivas de ensino presencial quando os 
professores indígenas deixam suas aldeias e, durante um mês, participam de atividades 
conjuntas em um polo de formação. 

A formação continuada de profissionais, objetiva a continuidade da formação profissional 
dos profissionais lotados nas unidades de ensino indígenas. Esta formação propicia além da 
profissionalização em serviço o reconhecimento e valorização do profissional indígena. Sua 
execução é proposta para a realização de duas etapas anuais, (abril e outubro). O 
momento é organizado com todos os professores cursistas matriculados no programa, 
juntos em polo de formação que são realizados nos municípios de Araguaína, onde se 
reúnem as comunidades indígenas Apinajé e Krahô, em Miracema, o povo indígena Xerente 
e na cidade de Gurupi, onde se reúnem as comunidades indígenas: Javaé, Karajá-Xambioá 
e Karajá da Ilha do Bananal.   

A elaboração e publicação de material didático específico é uma das necessidades 
prementes para o desenvolvimento da educação escolar indígena. Este artefato de 
mediação pedagógica possibilita a construção do conhecimento e a aprendizagem, que são 
determinados por condições sócio-histórico e culturais.  Neste sentido, o material 
elaborado representa um instrumento e algo mediador entre o professor e seus alunos que 
perceberão a história de seu povo impressa e contextualizado para o trabalho pedagógico. 
O setor de educação escolar indígena iniciou um processo de construção de guias de 
aprendizagem do 1º ao 5º ano. O processo foi paralisado por falta de recursos financeiros 
para a finalização dos guias. Além da iniciativa citada, existem outros trabalhos em pauta, 
necessitando de apoio para sua continuidade. 

Os territórios etnoeducacionais visa o respeito e o reconhecimento das identidades étnicas 
das comunidades indígenas, propondo uma gestão mais autônoma de seus processos 
escolares, aliado a questão educacional a territorial, a participação indígena e a 
articulação da sua implementação entre os órgãos indígenas. Neste sentido, esta ação visa 



 
 

à realização de encontros entre os membros das comissões gestoras dos territórios 
etnoeducacionais já pactuados no estado do Tocantins. 

No ano de 2014, os recursos oriundos do convênio, PAR/MEC/FNDE, não foram utilizados, e 
embora já conste como liberado para utilização, o aporte proposto não é suficiente para 
realizar as atividades dos programas, projetos e atividades planejadas, ainda há a 
necessidade de vincular, as atividades relativas ao apoio à elaboração e publicação de 
material didático e outra ação, não menos importante às discussões sobre os 
etnicoterritórios educacionais pactuados no Estado do Tocantins, que necessita de fomento 
para sua implementação.

 
5.3.OBJETIVOSEMETAS 

 

META 5.3.1 

Elaborar, a partir da vigência deste Plano, proposta de infraestrutura 
escolar para a área indígena, com as adaptações necessárias às 
condições climáticas da região e, sempre que possível, às técnicas de 
edificação próprias do grupo; 

 
O Estado, por meio da Secretária de Educação e Cultura, adotou a implementação das 
ações educacionais no Plano de Ações Articuladas (PAR) no âmbito do Plano de Metas do 
Compromisso Todospela Educação,do Plano pelo desenvolvimento da Educação – PDE, 
através do Convênio 806055/2007 celebrado entre o Fundo Nacional de Desenvolvimento 
da Educação (FNDE) e o Estado do Tocantins. No entanto, não criou proposta de infra 
estrutura especifica para as escolas. Portanto, a meta não foi alcançada. 

Todas as construções executadas ao longo da vigência do PEE foram com base nas 
orientações de documentos formalizados pelo FNDE, porém nada que impeça o Estado a  
construção de documentos próprio que definem os padrões de infraestrutura adequados 
para as escolas indígenas. 

 

META 
5.3.2 

Criar um programa estadual para equipar as escolas indígenas, em até 
cinco anos, com materiais didático-pedagógicos, incluindo bibliotecas, 
videotecas e outros materiais de apoio; 

 

No âmbito da SEDUC, como política pública de investimento foi inserido no Plano 
Plurianual (PPA), o planejamento que prevê a execução de projetos destinados ao aporte 
financeiro, esperado a constatar no financiamento da Educação Escolar Indígena e ações 
voltadas para a mesma finalidade.  

O Estado não criou um programa estadual para equipar as escolas indígenas, conforme 
preconiza a meta. Por isso a meta não foi alcançada. 

No entanto, fica evidente que nenhum programa estadual foi implantado para este fim, o 
que demonstra a urgência em fomentar políticas públicas que prevê recursos específicos 
para o atendimento às demandas existentes com materiais didáticos e pedagógicos 
exclusivos para os(as) alunos(as) da educação escolar indígena. 

 



 
 

META 
5.3.3 

Elaborar proposta para a utilização das linhas de financiamento existentes no 
Ministério da Educação para implementar Programas que tenham por objetivo 
melhorar a qualidade do ensino da Educação Escolar Indígena; 

A proposta ora apresentada previa a captação de recursos financeiros para financiar a 
educação escolar indígena, porém durante o levantamento de dados, não foi possível 
encontrar registros que de fato comprove o atendimento da Meta. Não houve nenhuma 
proposta elaborada durante a vigência do PEE (200602015). Ressalta-se que ações 
implementadas através da adoção e implementação de programas federais foram realizadas, 
porém com aprovação específica de projetos e propostas de iniciativa do Estado não ocorreu, 
assim como programas e projetos destinados ao aporte financeiro para o  financiamento da 
Educação Escolar Indígena nas ações voltadas à promoção da Educação Escolar Indígena, com 
o objetivo de promover a melhoria da qualidade de ensino da EEI, não obteve respaldo da 
União, visto que a meta não foi alcançada por não haver proposta elaborada. 

 

META 
5.3.4 

Promover a formação inicial e continuada para os docentes da 
Educação Escolar Indígena, em parceria com Instituições de Ensino 
Superior, assegurando as especificidades de cada etnia, bem como o 
curso de magistério indígena oferecido aos professores índios; 

 
A SEDUC adotou medidas para a implementação de ações educacionais no Plano de Ações 
Articuladas (PAR), no âmbito do Plano de Metas do Compromisso Todos pela Educação, do 
Plano pelo desenvolvimento da Educação (PDE), através do Convênio 806055/2007 
celebrado entre o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) e também o 
Estado do Tocantins, realizou ação Formação de Professores e profissionais  de serviços de 
apoio escolar. 

Com objetivo de revitalizar, preservar e implementar os processos educativos próprios para 
os comunidades indígenas,  a Secretaria de Educação e  Cultura desenvolveu projetos, por 
meio  do Programa Financeiro  instituído no PPA, que financia as ações de promoção ao 
Atendimento da Educação Escolar Indígena, a saber: em  2006 o programa 17 – Promoção 
da Educação Escolar Indígena; ação 741 – Formação inicial de professores indígenas; 

a) ação 756 – Formação Continuada de professores indígenas; 
b) em 2007 a 2010  – Programa 67 – Atendimento a Educação Escolar Indígena 
c) ação 2100 – Formação continuada de profissionais da educação escolar indígena 
d) ação 2101 – Formação inicial de professores indígenas em Nível Médio; 
e) ação 2102 – Formação inicial  de professores indígenas a nível superior. 

Em 2007 foi celebrado o convênio entre UFG e SEDUC, para oferecer a formação em nível 
superior (licenciatura intercultural indígena), que se estendeu até ano de 2010. 

A partir de 2012 com junção de todas as ações do programa 1026 – Educação Básica, as 
ações de formação dos profissionais da EEI, também foi distribuída no programa de 
formação de toda a educação básica. 

Diante dos fatos comprova-se o atendimento da meta em 100%, embora esta formação não 
tenha alcançados todos os professores da educação escolar da zona urbana que atende 
alunos índios matriculados nas escolas comuns.

 
 



 
 

META 5.3.5 

Buscar parcerias com a iniciativa privada e ONG’s para, com a 
colaboração da União, produzir e publicar materiais didáticos e 
pedagógicos específicos para os grupos indígenas, incluindo livros, 
vídeos, dicionários e outros. 

 
 
O Estado do Tocantins, em parceria com a União, visando o atendimento aos grupos 
indígenas procurou atender a meta, porém não concluiu nenhuma parceria com outras 
instituições. Buscou-se contribuição do CAPEMA/MEC de publicação de material didático 
que ficou apenas na remessa de material sem o retorno para as providências.  

Da mesma forma os demais projetos da Secretaria através do  PPA do Estado, instituíram 
uma ação específica neste programa , denominado de produção de material didático 
específico para as escolas indígenas. O resultado foi a publicação do material específico 
para o povo Xerente e 3 (três) volumes de livros de alfabetização Krahô no montante de 
21.000 (vinte e um mil) exemplares.  

Os desafios enfrentados pela educação escolar indígena, especificamente com relação ao 
material didático pedagógico, que atenda às especificidades de cada grupo étnico, ainda 
persistem, considerando o baixo investimento financeiro e a inexistência de políticas 
específicas de fortalecimento da educação escolar indígena, bem como os entraves das 
relações étnicas e culturais que não comungam com as necessidades emergenciais de um 
olhar criterioso para contemplar ações e projetos sistematizados e mais sólidos, capazes 
de responder as demandas e anseios dessas comunidades. 

 
 

META 
5.3.6 

Instituir e regulamentar, em nível estadual, a profissionalização e o 
reconhecimento público do magistério indígena com a criação da categoria 
de professores indígenas como carreira específica do magistério, por meio de 
concurso público, que leve em consideração o conhecimento da cultura e da 
língua da etnia em que deva atuar. 

 
O reconhecimento da categoria de professores indígenas, no Estado do Tocantins, tem 
espaço para um contexto histórico significativo de valorização e reconhecimento étnico 
por parte da SEDUC. As políticas de regulamentação, no âmbito estadual, e o 
reconhecimento das carências de formação inicial e continuada têm contribuído com a 
institucionalização de programas consistentes de alcance nacional, em termos de 
reconhecimento. O magistério indígena é uma dessas ações desenvolvidas, bem como a 
inserção no quadro de pessoal docente da função de professor indígena que valorize a 
cultura, a língua e o respeito à etnia.  

Ao longo da vigência do PEE, a Secretaria mantém todos os profissionais da educação 
escolar indígena contratados de forma regular da rede de ensino do Estado, embora não 
tenha instituído legalmente a criação da categoria professores indígenas no Plano de 
Cargos, Carreiras e Remuneração (PCCR).  

Neste sentido, os professores indígenas quando contratados tem ingresso no curso de 
formação para professores indígenas de forma que o atendimento a sua comunidade 
indígena seja considerado e o conhecimento da cultura e da língua de cada povo. 

 

O reconhecimento por meio de concurso público de provas e títulos para provimento de 
cargo de professor normalista, formação em nível médio, modalidade  normal, indígena 



 
 

para atuação exclusiva  em unidades  escolares das comunidades indígenas do estado do 
Tocantins é hoje uma realidade. 

Recentemente, a SEDUC encaminhou à Secretaria de Administração (SECAD) proposta de 
ementa ao PCCR do Quadro Magistério, capítulo para o quadro especial do magistério 
indígena. 

Nessa proposta, prevê ainda, a inserção no PCCR, de servidores da rede oficial de ensino, 
com um capítulo especial destinado aos profissionais efetivos da educação escolar 
indígena, dispondo sobre a realização do concurso público de provas e títulos para 
provimentos de cargo de professor normalista, formação em nível médio, modalidade 
normal, indígena para atuação exclusiva em unidades escolares das comunidades indígenas 
do Estado do Tocantins. 

Desta forma, observa-se que os avanços podem ser visualizados, ainda que timidamente, 
mas são considerados caminhos sólidos que sustentarão futuras ações de formação e 
valorização da categoria de professores indígenas. O regime de colaboração entre a União 
e o Estado tem sido outro marco satisfatório que vem garantindo investimentos financeiros 
e suplementação, consolidando ações voltadas para as comunidades indígenas e divisão de 
responsabilidades. 

 

  



 
 

6. EDUCAÇÃO DO CAMPO 

 

6.1. DIAGNÓSTICO 
 

A população camponesa esteve ao longo da história do Brasil excluída de todas as políticas 
públicas, principalmente as da área de educação e saúde. O resultado disso, ainda hoje, é 
o alto índice de analfabetismo e a baixa escolarização no campo. Como mostram dados do 
Censo Demográfico 2010 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o 
percentual de pessoas de 15 (quinze) anos de idade ou mais que não sabiam ler e escrever 
em 2010 era de 9,6% (nove inteiros e seis décimos por cento) no país, 11,2% (onze inteiros 
e dois décimos por cento) na região Norte e 13,1% (treze inteiro e um décimo por cento) 
no Estado do Tocantins. Nas regiões urbanas brasileiras, esse percentual é de 7,3% (sete 
inteiros e três décimos por cento) e, no campo, chega a 23,2% (vinte e três inteiros e dois 
décimos por cento). 

Segundo pesquisa por amostragem realizada pelo Instituto Nacional de Reforma Agrária 
(INCRA) em 2010, revelou que o tema da educação permanece um grande desafio para as 
populações assentadas em todas as Regiões do país. Ainda segundo a Pesquisa, da 
população assentada no Tocantins, 18,5% (dezoito inteiros e cinco décimos por cento) não 
são alfabetizadas, 36,7% (trinta e seis inteiros e sete décimos por cento) estudaram os 
quatro primeiros anos do ensino fundamental, 27,18% (vinte e sete inteiros e dezoito 
centésimos por cento) concluíram esse nível de ensino e apenas 7,61% (sete inteiros e 
sessenta e um centésimos por cento) concluíram o ensino médio. Ressalte-se que os dados 
desta pesquisa não diferem muito da Programa Nacional de ___ Reforma Agrária (PNERA), 
realizada em 2004. 

Estes índices demonstram a ausência de políticas públicas de acesso e permanência ao 
processo de escolarização para jovens e adultos no campo e com propostas metodológicas 
que atendam as diferentes realidades que compõem o campo brasileiro e tocantinense. 

No Estado do Tocantins até o ano de 2010, o setor de Educação do Campo envolveu-se 
apenas com os programas do governo federal, mais especificamente com a Escola Ativa, 
com objetivo de formação de professores das turmas multisseriadas e o programa 
Projovem Campo Saberes da Terra que tem como objetivo a escolarização com 
qualificação profissional para jovens agricultores na faixa etária de 18 (dezoito) a 29 (vinte 
e nove) anos de idade. 

Embora a falta de políticas mais concretas por parte do Estado, as discussões acerca destes 
dois programas com educadores, e principalmente, com os movimentos sociais do campo 
caminhavam para se traçar uma política mais efetiva e que combatesse os índices 
mencionados acima. Entretanto, a partir de 2012, o rompimento das discussões com os 
movimentos sociais comprometeu a evolução do processo educacional no campo. Fator 
este que deve ser recuperado a partir de novas ações e incentivos de participação, visto 
que para atender a educação do campo, com qualidade, é fundamental a participação dos 
envolvidos no processo.

 
REALIDADE DA EDUCAÇÃO PARA AS COMUNIDADES RURAIS DO ESTADO DO TOCANTINS 

 
A grande maioria das escolas situada no meio rural no Estado do Tocantins são escolas 
municipais que atendem os 5 (cinco) primeiros anos do ensino fundamental e em alguns 
casos, atendendo até a conclusão desse nível de ensino.  



 
 

Nos últimos anos muitos municípios do Estado vêm desenvolvendo uma política de 
fechamento de escolas no campo transportando os(as) alunos(as) para estudar nas cidades. 
Vale destacar que essa é uma política contrária à orientação das normas atuais, que 
estabelecem as diretrizes complementares e princípios para o desenvolvimento de políticas 
públicas de atendimento da educação básica do campo. 

O sistema estadual de educação conta com 44 (quarenta e quatro) escolas localizadas no 
campo que ofertam o ensino fundamental e médio. Além dessas, há também em 23 (vinte 
e três) comunidades camponesas a oferta do ensino médio como turmas de extensão. Em 
todas as situações, não há um diferencial curricular em relação às escolas urbanas. 

Uma das grandes dificuldades que o grupo de trabalho da educação do campo da SEDUC 
vem enfrentando nos últimos tempos é a falta de um diagnóstico preciso da realidade das 
escolas campo.  

A partir do segundo semestre de 2014, foi realizada uma parceria com o Programa Brasil 
Alfabetizado, com realização de acompanhamento das turmas desse Programa. Assim, foi 
possível conhecer, mesmo que de forma limitada, algumas escolas do campo e contribuir 
com orientações sobre o PDE Interativo e sanar algumas dificuldades. 

Dentre os muitos desafios da educação do campo menciona-se aqui os principais, tais 
como: necessidade de construção de escolas no campo que adotem metodologias 
apropriadas para atender a diversidade e especificidades dos(as) alunos(as); discussão com 
as redes municipais e os movimentos sociais do campo quanto à questão da nucleação das 
escolas, evitando assim, o transporte dos(as) alunos(as) para as escolas urbanas; a 
elaboração de um currículo que atenda as peculiaridades e o interesse dos(as) alunos(as) 
do campo, bem como a formação inicial e continuada para os professores,habilitando-os e 
capacitando-os para trabalhar de forma contextualizada a realidade dos(as) alunos(as) do 
campo. 

 

6.3.OBJETIVOSEMETAS 

 

META 
6.3.1 

Estabelecer parcerias com os municípios, União, universidades, organismos 
institucionais e organizações não-governamentais; 

 

A colaboração é um fator preponderante para a consolidação de políticas públicas de 
educação, visto que a divisão de responsabilidades favorece a ampliação da participação 
no contexto identificado. 

A Secretaria de Educação (SEDUC) realizou parceria com o Ministério da Educação (MEC) e 
a Universidade do Tocantins (Unitins), e posteriormente, com a Universidade Federal do 
Tocantins (UFT) para o desenvolvimento e execução do Programa Projovem Campo Saberes 
da Terra, cujo objetivo foi a escolarização com profissionalização para jovens da 
agricultura familiar na faixa etária de 18 (dezoito) a 29 (vinte e nove) anos de idade.  

Outra parcerias, ainda com a União e as instituições de ensino superior e alguns municípios 
do Estado, foram realizadas a partir da adesão ao Programa Escola Ativa, com o objetivo 
de formar professores que trabalhavam em turmas multisseriadas.  

Realizou ainda, parceria com o Instituto Federal de Educação (IFTO) – campus de 
Araguatins, para implantar o Programa Projovem Campo Saberes da Terra nas turmas 
existentes nas diretorias regionais ensino de Araguatins e Tocantinópolis, por meio de 
ações de acompanhamento técnico pedagógico e formação de professores, bem como 
orientações para estruturas adequadas. 



6.3.2 
Oferecer vagas no ensino fundamental e progressiva ampliação para o 
ensino médio, profissional e superior; 

 
O número de matrículas no ensino fundamental no campo passou por um processo 
progressivo de redução no período de 2006 a 2013. Esse fato se explica devido ao grande 
número de escolas das redes municipais que foram fechadas nesse período e os alunos 
transportados para as escolas urbanas.  

No ensino médio, percebe-se uma certa estabilidade com relação ao número de matrículas 
no período com um recuo entre os anos de 2007 a 2010 e depois um pequeno crescimento 
até 2013.  

Essa realidade demonstra a falta de políticas do Estado para a expansão da oferta do 
ensino médio no campo.  A mesma situação é demonstrada com relação à estabilidade do 
número de matrículas no ensino profissional para as comunidades camponesas. Tem se 
mantido as escolas já existentes, porém sem uma política de expansão da oferta, conforme 
demonstra a tabela a seguir. 

Evolução da Matrícula, no Campo, segundo o tipo de ensino 
TOCANTINS 2006-2013 

Indicador 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Ensino fundamental 58.468 54.899 52.706 52.404 41.506 39.282 37.801 36.735 

Ensino médio 2.610 2.904 2.691 2.607 2.617 2.617 2.871 2.915 

Profissionalizante  472 459 313 346 346 373 469 

Fonte:http://portal.inep.gov.br/basica-censo-escolar-sinopse-sinopse 

META 
6.3.3 

Melhorar as condições físicas de funcionamento das escolas do campo, 
dotando-as, progressivamente, de mobiliário, equipamentos, materiais 
didático-pedagógicos, bibliotecas, laboratórios, espaço cultural, quadra 
poliesportiva e de áreas de lazer; 

 
A estrutura física para a oferta da educação com qualidade é um fator preponderante para 
a consolidação de espaços pedagógicos adequados para o desenvolvimento do ensino e da 
aprendizagem.  

 A ausência de registros na Secretaria de Educação, sobre as questões relatadas na Meta, 
não contribui para com um relatório preciso das demandas atendidas ao longo da vigência 
do PEE. Mas sabe-se que houve ampliações na estrutura física, principalmente, construção 
de quadra poliesportiva, como também aquisição de acervo bibliográfico e implantação de 
laboratórios de informática.  

Porém, em acompanhamento realizado em 2014, identificou-se que a maioria desses 
laboratórios estão desativados por falta de manutenção. Na Diretoria Regional de 
Araguatins, das 7 (sete) escolas do campo apenas em 1 (uma) não foi implantado 
laboratório de informática. Todavia destas 6 (seis), apenas uma mantém alguns 
computadores em funcionamento. As outras 5 (cinco) os laboratórios estavam totalmente 
desativados por falta de manutenção.  

A realidade apresentada revela a urgência de estabelecer uma política estadual de 
fortalecimento das escolas do campo, garantindo estruturas físicas adequadas, mobiliários 
e laboratórios, bem como a manutenção e formação em serviço. 

META 

6.3.4 

Buscar a melhoria das condições do transporte escolar no espaço do campo, 
no prazo de 5 (cinco) anos; 

 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1f0uETUmhD_otFI5iPbvZj8L4EnyIuVVCM9PTnnzhAKw/edit#gid=1479142609


O transporte escolar no Estado do Tocantins tem sido desenvolvido em parceria com a 
União e os municípios, com a suplementação de recursos, de acordo com o valor per capita 
por aluno, além de aquisições de veículos adequados, recebidos do MEC.  

No período, entre 2011 e 2013 foram adquiridos 390 (trezentos e noventa) ônibus e doados 
às redes municipais de ensino, contribuindo para a melhoria da qualidade do transporte 
escolar executado pelas referidas redes. Também no período compreendido entre os anos 
de 2010 a 2014 verificou-se o crescimento do número de rotas terceirizadas e mantidas 
pela Secretaria Estadual de Educação que passou de 135 (cento e trinta e cinco) para 207 
(duzentos e sete) rotas e o número de alunos transportados passando de 3.920 (três mil, 
novecentos e vinte) em 2010 para 6.500 (seis mil e quinhentos) alunos em 2014. As 
informações pormenorizadas podem ser vistas na tabela a seguir. 

INFORMAÇÕES SOBRE A OFERTA DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO CAMPO 
NO PERÍODO DE 2006 A 2013 

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Aquisição de ônibus e doação 
aos municípios 

_ _ _ _ _ 30 220 140 - 

Rotas executadas pela SEDUC 
por meio de empresa 

terceirizada. 

_ _ _ _ 135 150 146 184 207 

Alunos atendidos pela SEDUC 
c/transporte terceirizado. 

_ _ _ _ 3.920 4.480 5.304 5.500 6.500 

Fonte: Documento da Coordenadoria de Apoio Escolar da SEDUC 
 

META 

6.3.5 

Implantar, em 4 (quatro) anos, a partir da nucleação das escolas do 
campo em escolas-pólo, com estrutura administrativa, pedagógica e 
gestão democrática das escolas de ensino fundamental 5a (quinta) à 8a 
(oitava) séries e ensino médio, no próprio espaço do campo; 

 

A política de nucleação de escolas do campo, prevista na legislação nacional, é uma das 
formas para regularizar a oferta, de maneira que as comunidades do campo sejam atendias 
com uma educação de qualidade, sem com isso sair do seu território. 

Assim, a SEDUC, ao longo dos 10 (dez) anos não desenvolveu programas de nucleação para 
as escolas do campo. Sabe-se que algumas secretarias municipais, de forma isolada, a 
realizaram. No entanto, a realidade presente foi o fechamento de escolas do campo e os 
alunos destas unidades de ensino passaram a ser transportados para as escolas urbanas.  

Este formato de oferta, não corrobora com a legislação vigente, que estabelece as 
diretrizes complementares, normas e princípios, para o desenvolvimento de políticas 
públicas de atendimento da educação básica do campo. 

 

META 

6.3.6 

Oferecer, juntamente com os municípios, formação inicial e continuada 
aos professores que atuam nas escolas do campo; 

 
A formação inicial e continuada é um dos pré-requisitos para um ensino de qualidade, 
pautado na demanda existente e nos princípios da valorização dos profissionais da 
educação. A Secretaria de Educação não desenvolveu política de formação inicial para os 
professores que atuam nas escolas do campo durante esse período. No que tange à 
formação continuada foi ofertada, em parceria com a Universidade Federal do Tocantins 
(UFT), formação para 525 (quinhentos e vinte e cinco) professores que atuavam nas turmas 
multisseriadas, sendo que destes, a maioria pertence às redes municipais de educação.  



 
 

Observa-se que a ausência de formação inicial e continuada está relacionada ao baixo 
investimento financeiro ocorrido nos últimos anos nessa modalidade de ensino, o que 
retrata uma urgência em direcionar investimentos para essa área específica.  

META 

6.3.7 

Articular com a comunidade escolar, entidades e movimentos sociais, o 
desenvolvimento da política educacional para o campo, por meio da gestão 
democrática, com ampla participação na elaboração, execução e 
acompanhamento da Proposta Curricular e do Projeto Político-Pedagógico; 

 

A gestão democrática tem sido uma realidade para as escolas públicas estaduais do 
Tocantins, o que não é diferente para as escolas do campo, principalmente nas dimensões 
financeira, pedagógica e administrativa. Porém, quando se trata de participação popular e 
de movimentos sociais, as evidências são tímidas. No ano de 2008 foi elaborada a Proposta 
Curricular de Educação do Campo pelo setor de educação do campo e técnicos do currículo 
da SEDUC. Não temos conhecimento ou registros da participação das escolas do campo e da 
sociedade civil organizada nas discussões.   

No ano de 2010 essa proposta foi rediscutida com os movimentos sociais organizados e 
incluída a área de Ciências Agrárias. No entanto, ela não foi implantada nas escolas do 
campo que continuam trabalhado o mesmo currículo das escolas urbanas.  

No ano de 2011 a Coordenadoria de Gestão Educacional encaminhou a todas as escolas 
estaduais, inclusive as do campo, orientações para elaboração do Projeto Político 
Pedagógico. Nessas orientações estavam contemplados os aspectos diferenciais da 
realidade do campo, para as quais, a escola deveria atentar para a elaboração do seu PPP, 
buscando também a participação de toda a comunidade para o desenvolvimento desse 
trabalho. 

 

META 

6.3.8 

Constituir uma equipe técnico-pedagógica nas secretarias de educação do 
estado e municípios com perfil e qualificação para atender à diversidade 
e às especificidades dos(as) alunos(as) do campo, a partir da vigência 
deste plano; 

 

No ano de 2007 foi criada a gerência de educação do campo e constituída uma equipe de 
execução de programas federais voltados para educação do campo, mais especificamente a 
Escola Ativa e o Programa Projovem Campo Saberes da Terra. A execução desses dois 
programas, principalmente do Saberes da Terra, contribuiu para a aproximação entre a 
equipe da educação do campo na SEDUC e os movimentos sociais do campo no Estado. 
 Essa relação favoreceu o fomento do debate e da necessidade de rediscutir a educação do 
campo no Estado.  

No ano de 2012 o grupo foi desfeito e as discussões referentes à educação do campo, 
comprometendo a continuidade do trabalho. Com isso, ocorreu o distanciamento entre o 
setor de educação do campo na SEDUC e os movimentos sociais do campo. 

Aqui fica revelado, a partir dessas evidências, que a descontinuidade das políticas públicas 
tem sido um fator prejudicial para o alcance dos resultados esperados.  

META 

6.3.9 

Articular com os municípios a implantação e/ou implementação do plano 
de carreira do magistério, em 3 (três) anos, com vistas à valorização dos 
profissionais da educação no campo; 



 
 

 

A Secretaria de Educação em parceria com o Ministério da Educação e as redes municipais 
de ensino do Estado do Tocantins desenvolveu a partir de 2006 o Programa de Formação 
dos Servidores não docentes o Profuncionário. O programa teve como meta, além da 
formação dos servidores, a discussão com as redes municipais sobre a criação ou adaptação 
dos seus planos, incluindo os servidores não docentes. Nesse período, houve um aumento 
dessas ações conforme mostra a tabela a seguir.  

 

PLANOS DE CARREIRA DA EDUCAÇÃO CRIADOS DE 2006 A 2014 

Ano 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Planos Criados 2 4 8 18 11 16 12 4 5 

TOTAL 80 

 

A partir da conscientização da importância de criação dos planos de cargos, carreiras e 
remunerações dos profissionais da educação, por parte das secretarias municipais de 
educação, e consequentemente, a criação e aprovação dos PCCRs têm sido uma realidade 
nos municípios que entenderam a urgência dessa política de valorização profissional. 

Assim, pressupõe-se que os profissionais que trabalham nas escolas do campo, sejam eles 
docentes ou não, estejam sendo valorizados nos seus planos de carreira.  

 

META 

6.3.10 

Dar apoio ao Fórum Estadual Permanente da Educação do Campo, com 
a finalidade de articular as diversas políticas públicas, visando à 
promoção do desenvolvimento local sustentável e da qualidade da 
educação do campo. 

 
O Fórum Estadual de Educação do Campo foi criado, porém não obteve uma atuação 
concreta. E o poder público estadual não desenvolveu ação específica para o 
fortalecimento desse colegiado.  

Diante desse fato, não foi possível fortalecer o debate acerca de políticas de 
desenvolvimento local sustentável e da qualidade da educação do campo, sobretudo, pela 
falta da participação dos atores envolvidos no processo. O Fórum, como espaço 
democrático que tem a incumbência de provocar o poder público nas questões de maior 
prioridade social e educacional, não atuou, e com isso, deixou lacunas que enfraqueceram 
o diálogo e as tomadas de decisões coletivas.   

 

  



 
 

IV – MAGISTÉRIODA EDUCAÇÃO BÁSICA 

 

1. FORMAÇÃO DE PROFESSORES E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO 
 

1.1. DIAGNÓSTICO 
 

A avaliação do PEE (2006/2015) contribuiu com a consolidação do diagnóstico educacional, 
a partir das 103 (cento e três) metas estabelecidas neste Plano. 

No que se refere ao alcance ou superação dessas metas, constatou-se algumas fragilidades 
na promoção e oferta de formação inicial e continuada pela Secretaria da Educação, 
sobretudo no que se refere à continuidade de programas de formação nas duas formas de 
oferta.  

Em relação à formação inicial houve um grande incentivo ao ingresso de professores a 
cursos de licenciaturas antes mesmo do primeiro ano de vigência do PEE. Posteriormente 
foi ampliada a Política Nacional de Formação de Professores (Parfor). Entre 2008 e 2014 a 
pactuação se deu de duas formas: oferta por iniciativa da universidade sem vínculo direto 
com a demanda real e oferta a partir da articulação do Fórum de Apoio a Formação 
Docente – (Fepad) e as demandas das redes públicas de ensino, com referendo dos cursos 
demandados e ofertados.  

Outra fragilidade nesse sentido é a coleta de dados de escolaridade de nível médio dos(as) 
professores(as) contidas no Censo Escolar, que muitas vezes está em processo de formação 
ou conclusão do curso superior, tal fato nos remete a uma demanda irreal se pensado na 
oferta de vagas pelas universidades.  No que concerne à formação continuada, observou-se 
períodos em que grande volume de cursos foram ofertados. 

Durante a coleta dos dados, identificou-se que a sobreposição de metas causou 
dificuldades na organização das informações. Com a repetição da temática da formação 
continuada, os dados relacionados contemplavam ambas as metas que tratavam do mesmo 
assunto. Com isso, fica clara a necessidade de formatar um novo plano, capaz de atender 
de forma uníssona a demanda de formação, sem justapor ações.  

A última demanda levantada para a formação inicial indica 3 (três) aspectos muito 
importantes para o planejamento estratégico das ofertas de graduação de licenciatura: a) 
municipalização do ensino fundamental, cujos docentes pedagogos da rede estadual de 
ensino estariam fora de área de atuação, vindo a exercer a docência nas disciplinas da 
parte diversificada das escolas de tempo integral, ou filosofia e sociologia no ensino 
médio; b)  oferta de segunda licenciatura aos docentes atuantes fora da área de atuação e 
c)  oferta de formação pedagógica aos docentes, sem licenciatura, mas com nível superior 
em outras áreas.  

No contexto da articulação para oferta de formação continuada a demanda de 2014 
alcançou quase 15.000 (quinze mil) vagas solicitadas, cuja oferta se daria pela 
universidade interessada. Os cursos pertencentes ao catálogo nacional autorizados pelo 
MEC, aguardam abertura de inscrições em 2015.  

Considerando que o estado do Tocantins ocupa atualmente a 10ª posição no que se refere 
ao cumprimento do piso salarial nacional e 2ª posição no âmbito da rede estadual para 
professores com nível superior, é pertinente os esforços quanto ao alcance do piso nacional 
salarial por cada um dos municípios que ainda não cumprem o artigo 5º da Lei 11.738/2008 



 
 

 que determina a remuneração de  R$ 1.917,78 (um mil, novecentos e dezessete reais e 
setenta e oito centavos),  cujo reajuste para alcance desse valor foi de 13,01% (treze 
inteiros e um décimo por cento). O Tocantins ocupa a 10º posição se considerada  a média 
salarial dos 139  (cento e trinta e nove) municípios. 

Diante do volume de metas do PEE (2006/2015) recomenda-se sistematizar e enfatizar as 
metas em 3 (três) eixos que atendam formação inicial, formação continuada e valorização 
profissional, desdobradas em estratégias, compostas de forma macro que conduzirão aos 
caminhos a serem trilhados para o alcance de tais metas.  

Vale ressaltar que o exercício de elaboração de metas e estratégias deve privilegiar 
também a elaboração de indicadores quantificáveis e factíveis, bem como a previsão de 
instrumentos e evidências previamente pensados para que seja garantida a execução do 
que se propôs, com um conjunto de elementos instrumentalizadores.  

 

1.3.OBJETIVOSEMETAS 

 

O histórico da Formação Inicial e Continuada e Valorização dos Profissionais da Educação 
Básica no contexto do PEE (2006-2015), apontou para um cenário de investimentos para a 
oferta de cursos nas formas de graduação e especialização, por meio de  articulações 
 entre o MEC  e instituições de ensino superior credenciadas às ofertas,  segundo critérios 
do MEC,  tendo a  SEDUC como demandante a partir de levantamentos das necessidades 
dos profissionais da educação.  

De modo geral, observou-se que houve um volume de ofertas entre os anos de 2006 a 2009, 
em cursos de iniciativa da própria da SEDUCde cursos e quantitativo de profissionais 
atendidos.   

Dos 137.069 (cento e trinta e sete mil e sessenta e nove) profissionais atendidos até o 9º 
(nono) ano do PEE, nos cursos de formação continuada, houve ênfase no ano de 2008 
quando, somente neste ano, aproximadamente 15% (quinze por cento) dos profissionais 
foram beneficiados com cursos de aperfeiçoamento e especialização. Considerando que 
nos anos 2011 e 2012 a formação continuada de professores centrou-se na FLIT. O Pensar 
(evento educacional em que a SEDUC participa) também contribuiu com significativo 
número de profissionais atendidos a partir de 2009. 

Das 14 metas alocadas na Formação Inicial e Continuada e Valorização dos Profissionais da 
Educação, houve dificuldades na coleta de dados e informações, em algumas metas pelo 
fato de, nem sempre, conseguir evidências adequadas à meta estabelecida, e ainda de 
falta de instrumentos anteriormente elaborados para tal coleta de dados.  

As metas em colaboração com os municípios envolvem alguns dos programas como 
Progestão e Profuncionário em nivel de capacitação e o Parfor em nível de graduação.A 
falta de monitoramento e um plano de acompanhamento sistemático às metas do PEE, 
contribuiu negativamente para essa situação.  

O ano de 2014 foi um grande salto no contexto de Planejamento Estratégico concreto junto 
aos demandantes e ofertantes de cursos. O Fórum Estadual de Apoio à formação Docente 
(Fepad), teve um papel de extrema relevância, tanto na articulação de formação inicial 
quanto continuada. A demanda de formação inicial ampliou para os cursos de 1ª 
licenciatura e 6 cursos de 2ª licenciatura, inclusive com a inserção do Instituto Federal de 
Educação Ciência e Tecnologia - IFTO, na qualidade de demandante e ofertante. Neste 
mesmo ano, a demanda escolar somou aproximadamente 15.000 (quinze mil) vagas 



 
 

solicitadas as quais foram pactuadas em aproximadamente 100% (cem por cento) da 
demanda. 

 

META 

1.3.1 

Identificar, no primeiro ano de implantação deste Plano e em parceria 
com os municípios, os professores que não possuem a habilitação 
mínima necessária para o exercício do magistério, possibilitando-lhes a 
formação exigida; 

 

Em atendimento ao que estabelece a Lei de Diretrizes e Bases da Educação desde o ano de 
2001 havia, no Estado do Tocantins a oferta de dois cursos específicos para a formação 
inicial de professores - Pedagogia e Normal Superior, cuja realização se deu em parceria 
com a Fundação Universidade do Tocantins. Aos professores, em exercício, da Rede Pública 
de Ensino foi oportunizado os cursos mencionados, em regime especial. Nesse ínterim foram  
formados 4 (quatro mil)professores até o ano de 2006, quanto da implantação do PEE.  

Em 2008, em cumprimento a nova política nacional de formação de professores foi criado o 
Plano Nacional  de Formação dos Professores da Educação Básica (Parfor), cuja demanda foi 
de 11.288 (onze mil, duzentos e oitenta e oito) professores da rede pública de ensino sem a 
formação mínima exigida por lei, sendo aproximadamente 90% (noventa por cento) 
pertencentes à rede municipal, conforme Censo escolar de 2005. 

Entre os anos de 2009 a 2015 as demandas passaram a ser articuladas pelo Fórum Estadual 
Permanente de Apoio à Formação Docente (Fepad), pactuadas entre ofertantes e 
demandantes e inseridas no Plano Estratégico de Formação do Estado e encaminhadas a 
Capes-MEC. 

O quadro a seguir retrata os percentuais de professores com licenciaturas, possibilitando 
assim a visualização de um diagnóstico preciso para o Estado. 

 

Porcentagem de professores da Educação Básica com curso superior 

Ano Com superior Sem licenciatura Com licenciatura 
2007 66,1% 11.479 7,7% 1.346 58,3% 10.133 
2008 70,2% 12.203 3,4% 596 66,8% 11.607 
2009 71% 12.489 4,4% 775 66,6% 11.714 
2010 71,5% 12.684 4,6% 823 66,8% 11.861 
2011 74,7% 13.274 4,3% 764 70,4% 12.510 
2012 78,6% 14.105 5,1% 920 73,4% 13.185 
2013 79,6% 14.444 5,6% 1.013 74% 13.431 

Fonte: MEC/INEP/DEED/Censo Escolar/Preparação: Todos Pela Educação Rede/Pública 

Ano Com superior Com licenciatura Sem licenciatura 

2007 66,5% 10.630 59,2% 9.462 7,3% 1.168 

2008 71,5% 11.360 68,5% 10.881 3% 479 

2009 72,1% 11.596 68,2% 10.973 3,9% 623 

2010 72,6% 11.798 68,4% 11.119 4,2% 679 

2011 75,9% 12.306 72,5% 11.750 3,4% 556 

2012 79,7% 12.863 75,9% 12.248 3,8% 615 

2013 80,7% 13.225 76,2% 12.494 4,5% 731 

Fonte: MEC/INEP/DEED/Censo Escolar / Preparação: Todos Pela Educação 

 

Ano Com superior Com licenciatura Sem licenciatura 



 
 

2007 65,4% 1.051 52,9% 850 12,5% 201 
2008 61,5% 1.069 54,3% 943 7,3% 126 
2009 63,6% 1.141 54,6% 979 9% 162 
2010 63,5% 1.109 54,8% 957 8,7% 152 
2011 66,2% 1.217 54,3% 999 11,9% 218 
2012 71,6% 1.507 56,6% 1.192 15% 315 
2013 73,2% 1.468 58,6% 1.174 14,7% 294 

Fonte: MEC/INEP/DEED/Censo Escolar / Preparação: Todos Pela Educação 

META 

1.3.2 

Assegurar programas de formação continuada, bem como facilitar o 
acesso a cursos de aperfeiçoamentos em nível de especialização, em 
áreas de interesse da educação; 

 

A partir de 2006 e até 2014, foram disponibilizadas 462 (quatrocentas e sessenta e duas) 
vagas de cursos de especialização para professores em parceria ou convênio com Instituições 
de ensino superior, nas áreas de História, Educação Ambiental, Educação Indígena e 
Avaliação Escolar.  

A Gestão Escolar foi contemplada com 594 (quinhentas e noventa e quatro) vagas de 
especialização nesta área.  

No ano de 2008  foram ofertadas, em parceria interinstitucional, em stricto sensu 
(mestrado) 18 (dezoito) vagas, sendo 17 (dezessete) vagas em parceria com a 
Unitins/SEDUC/Uned (Universidade da Espanha) em Tecnologias e Sociedade do 
Conhecimento e 1 (uma) vaga Unitins/SEDUC/UnB (Universidade de Brasília) para o Mestrado 
em Educação. 

A evidência de ações, projetos e programas ainda tímidos que contemple números inferiores 
de profissionais da educação na área de interesse, mediante a demanda ainda existente no 
Estado traz uma compreensão dos grandes desafios a serem enfrentados na próxima década. 

Evolução do Indicador 

Indicador 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Especialização 
Professores áreas 
especificas ( lato 
sensu) 

44 6 412 55  98  27  

Especilização 
Gestores e Técnicos 
( lato sensu) 

  292 150  137 134   

Epecialização 
Profissionais da 
Educação (strictu 
sensu) 

   18      

Fonte: RH - SEDUC/TO 

Porcentagem de professores da Educação Básica com Pós-Graduação - Rede Pública 

Ano Total do indicador 

2007 11,8% 2.051 

2008 16,7% 2.895 

2009 16% 2.812 

2010 16,4% 2.912 

2011 19,1% 3.403 



 
 

2012 22,1% 3.976 

2013 23,5% 4.263 

Fonte: MEC/INEP/DEED/Censo Escolar / Preparação: Todos Pela Educação 

META 

1.3.3 

Ampliar, a partir da implantação deste Plano, o atendimento com 
programas de capacitação em gestão educacional, a fim de garantir o 
processo de democratização do ensino; 

 
A Gestão Escolar é entendida como o coletivo de pessoas que conduzem coletivamente as 
dimensões da escola no sentido de organizar os processos educacionais ali existentes de 
maneira democrática e participativa. Nesse contexto, o atendimento desse público com a 
organização de cursos que possam contribuir para uma melhor gestão fez com que a 
demanda de coordenadores pedagógicos, orientadores educacionais, gestores escolares fosse 
atendida com maior ênfase, seja por iniciativa própria, ou por adesão aos programas 
nacionais já existentes.  

A ampliação de programas desta natureza, se deu  em sua grande maioria pela adesão ao 
Programa de Gestão Escolar (Progestão) na modalidade presencial, que teve sua primeira 
etapa na forma de aperfeiçoamento vindo a ser complementado em sua carga horária de 
estudo para se tornar uma especialização, por meio de convênio Instituição de ensino 
superior interessada.  

No decorrer dos anos posteriores esse curso passou a ser ofertado também na modalidade a 
distância, tendo maior abrangência de profissionais em todo o Estado e maior racionalidade 
financeira e ainda com ampliação para a rede municipal. 

Outros cursos também contribuíram para o fortalecimento da gestão democrática, Gestão 
para o Sucesso Escolar (GSE), Gestão Escolar e Tecnologias (GET) e Formação de 
Coordenadores Pedagógicos (OPE), foram cursos que deram suporte teórico/prático aos 
profissionais envolvidos para o cumprimento dos objetivos e das funções de coordenadores 
pedagógicos e orientadores educacionais.  Cursos para técnicos das DREs e SEDUC também 
foram disponibilizados.   

Todavia, apesar de muitas ações de formação continuada ter sido promovidas, seja em 
parceria com MEC, contratações ou de iniciativa de setores da SEDUC, poucas foram as 
evidências concretas constatadas, o fortalece o entendimento mais uma vez da importância 
dos registros para a memória dos fatos.  

META 

1.3.4 

Criar uma equipe permanente de capacitação em gestão que atenda a 
todas as localidades e seja extensiva às redes municipais de ensino por 
meio de convênio; 

 

A proposta de se criar uma equipe permanente de capacitação em gestão extensivo aos 
municípios foi a meta estabelecida, embora a equipe tenha realizado trabalhos de 
capacitação, tanto no âmbito estadual, quanto municipal, não foi identificado a 
publicização desta informação, ficando somente a cargo de informações interna ao setor 
competente.  Assim, não há lista de multiplicadores publicada por curso ou programa, 
embora tenham acontecido os cursos. Os multiplicadores da SEDUC e DRE atuaram conforme 
modulação de técnico nos setores correspondentes a essa capacitação. Vale registrar, 
também, que houve outras ofertas de cursos de capacitação aos gestores escolares, entre 
setores da SEDUC. 

Evolução do Indicador 



 
 

Indicador 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Numero de 
multiplicadores- 
composição da equipe 
permanente 

37 37 41 41 41 41 41 41 41 

Fonte: Coordenadoria de Supervisão e Gestão - SEDUC/TO 
 

META 

1.3.5 

Instituir mecanismos de revisão periódica do plano de carreira do 
magistério a fim de possibilitar o atendimento às demandas advindas dos 
avanços da legislação nacional e das necessidades locais oriundas do 
próprio sistema; 

 
A revisão do Plano de Carreira, Cargos e Remuneração do Magistério no Tocantins teve 
alguns eventos esporádicos entre 2006 e 2011, foi formada uma comissão para o trabalho 
de revisão. Todavia, não houve evidências plausíveis que constatassem o andamento 
prático desta atividade.  

A partir de 2012 foi instituída uma nova comissão, composta por representante dos 
servidores, sindicato dos(as) professores(as) e conselho estadual de educação com o aporte 
do jurídico da SEDUC, com o propósito de discutir e reformular o PCCR. As reuniões desta 
comissão ocorreram semanalmente, para discutir propostas e emendas ao documento 
citado. 

Os estudos conduziram a nova denominação do plano para Plano de Cargos, Carreira e 
Remuneração - PCCR. No entanto, a comissão sofreu grande rotatividade dos seus 
membros, cuja permanência somente dos membros da SEDUC e Sintet. Um grande avanço 
foi a inclusão do plano de carreira para os profissionais admistrativos.  

O documento preliminar foi encaminhado à Secretaria da Administração - Secad, esta fez 
devolutiva à SEDUC. A Secad publicou, após alterações internas, a Lei 2.859 de 30 de maio 
de 2014 foi publicada em diário oficial do estado.   

As principais alterações propostas foram: a) equiparação salarial - PRONO e PROEB; b) 
avaliação de desempenho mais efetiva e c) criação de cargos para os profissionais do 
administrativo atuantes nas escolas.  

Quanto cumprimento do piso nacional salarial que hoje é de  R$ 1.917,78 (mil novecentos e 
dezessete reais e setenta e oito centavos),  o Tocantins ocupa a 10º posição se considerada 
 a média salarial dos 139 municípios. Na rede estadual de ensino o piso salarial para 
professores normalistas é de R$ 1.697,00(mil seiscentos e noventa e sete reais),  já para 
professores que possuem ensino superior o valor da remuneração está acima da média 
nacional, sendo R$ 3.562,82 (tês mil, quinhentos e sessenta e dois reais e oitenta e dois 
centavos), ambos os níveis de ensino recebem os respectivos valores pela carga horária de 
40 horas.  

A rede estadual alcança a 2ª posição nacional em termos de remuneração.  Segundo o 
sindicato dos(as) professores(as), ainda há municípios que não cumprem o piso salarial 
anterior, esses municípios estão mais concentrados na região norte.  O inchaço da folha de 
pagamento dos educação é um dos fatores para que o piso municípios que não conseguem 
pagar o piso salarial  nacional não seja cumprido.  

Municípios com ações de regulamentação e de valorização da carreira do magistério  -  
Adota medidas de valorização 

Ano Sim Não Recusa 



 
 

2006 35 104 0 

2009 47 92  

Fonte: IBGE/Perfil dos municípios Brasileiros (Munic) / Preparação: Todos Pela Educação 

Porcentagem de professores da Rede Pública ocupantes de cargos de provimento 
efetivo Rede Pública 

Ano Total Municipal Estadual Federal 

2011 66,1% 10.717 73,4% 6.211 59,3% 4.771 89,4% 288 

2012 68,9% 11.118 68,7% 6.003 70,1% 5.322 84,4% 233 

2013 66,8% 10.953 68,2% 6.153 65,7% 4.940 86,3% 333 

Fonte: MEC/INEP/DEED/Censo Escolar / Preparação: Todos Pela Educação 

META 

1.3.6 

Organizar a jornada de trabalho de tal maneira que se garanta não 
menos de 20% (vinte por cento) da carga horária reservada às 
atividades complementares ao trabalho em sala de aula; 

 
Após a revisão do plano de carreira dos profissionais da educação, o novo PCCR estabeleceu-
se que a carga horária dos  professores deve garantir 40% de atividades complementares, 
sendo 50% destas para livre docência e 50% para planejamento/atividades na escola, 
considera-se isto uma grande conquista dos(as) professores(as), uma vez que oportuniza 
melhores condições de trabalho no que se refere a investimento aos estudos e planejamento 
de aulas.  

Por outro lado, a carga horária da hora/aula aumentou de 55 (cinquenta e cinco) minutos 
para 1 (uma) hora relógio, o que torna o  tempo de permanência do professor o mesmo da 
proposta antiga.  

META 

1.3.7 

Estabelecer, com a colaboração da União, cursos de formação inicial e 
continuada para professores com o fim de oportunizar que profissionais 
habilitados atendam à demanda, mesmo nas localidades mais distantes 
dos grandes centros no que diz respeito à progressiva universalização da 
educação infantil e do ensino médio; 

 

A coleta de demanda para a formação inicial de professores junto às escolas acontece 
desde 2006, tendo por principal fonte de dados Censo Escolar.  

 A Universidade Federal do Tocantins - UFT ofertou desde 2006 cursos Biologia, Ciências, 
Física, Matemática e Arte, via UAB em 07 polos, com 214 alunos matriculados.  

A primeira demanda para cursos presenciais informada para o Parfor,  foi em 2008 com a 
demanda de 11.288 professores sem formação inicial, sendo em sua grande maioria da 
rede municipal como informou a meta 1.3.1.    

O Parfor Presencial foi o programa de âmbito nacional que permitiu o andamento da meta 
ao longo dos anos subsequentes. Mais tarde veio a oferta do Parfor a Distância, via 
Universidade Aberta do Brasil. A Universidade Federal do Tocantins - UFT, foi precursora 
na oferta do Parfor. Neste ínterim foram formados mais de 400 professores e outros 900 
estão em processo de formação.  Hoje somam 51 turmas distribuídas em 07 campi, em 10 
diferentes cursos de licenciatura, sendo: Letras Língua Portuguesa, Letras Língua Inglesa, 
Pedagogia, Matemática, História, Geografia, Biologia, Educação Física, Informática e Artes. 
Aproximadamente são 1.350 alunos matriculados. Em  2014, 350 alunos/professores 
formados. Fonte: Relatório da Coordenação do UFT - Parfor/2014. 



 
 

A partir de 2012, a Unitins passou a ofertar também cursos de formação via Universidade 
Aberta do Brasil (UAB), nos polos de estudos realizados pela Capes/UAB, com os cursos de 
Letras Língua Espanhola e Pedagogia, em 2013, e a Unitins, ampliou os cursos para 
Matemática e Computação.  

Hoje são 45 turmas e 1.500 alunos matriculados. Os polos da UAB são implantados via 
Sedecti em parceria com os municípios sede, hoje são 16 polos estaduais e 03 municipais. 

Na articulação para oferta de formação continuada por iniciativa da própria secretaria 
houve maior ênfase nos anos de 2006 a 2009 , com advento da construção do Referencial 
Curricular para o ensino fundamental e Propostas Curriculares do ensino médio. O 
Programa de Gestão da Aprendizagem Escolar - Gestar séries finais do ensino fundamental 
 - em adesão ao MEC tiveram um longo período de formação para professores. O ensino 
médio foi atendido por meio de um convênio com instituição privada para promover 
estudos, voltados para a avaliação da aprendizagem (aperfeiçoamento)  e os processos 
dela decorrentes (Cesgranrio) vindo mais tarde a se tornar uma especialização em 
Avaliação Escolar. 

O aumento significativo do número de profissionais da educação, envolvidos na formação 
continuada a partir de 2009, se deve a promoção da formação continuada dentro da Feira 
Internacional do Livro ( FLIT), evento que além de disseminar a cultura teve forte viés com 
a capacitação, por meio da oferta de cursos em diversas áreas do conhecimento e, 
principalmente, para professores, atingindo todos os níveis e modalidades de ensino. 
Todavia, as capacitações ali realizadas foram pontuais devido ao contexto do evento, não 
chegando a ser de fato um processo contínuo de formação.  

Além disto, as formações continuada dos Programas Nacionais ao quais o estado do 
Tocantins aderiu teve seus estudos encerrados, a exemplo do Programa Circuito Campeão, 
Gestar I e II e Cesgranrio. Após a vigência destes Programas, foram iniciados outros 
convênios no contexto federal. Destaca-se especialmente o Pacto Nacional pela 
Alfabetização na Idade Certa/PNAIC e Pacto Nacional pelo ensino médio. Aos professores 
da educação infantil pertencente à rede municipal, não foi ofertado via SEDUC cursos de 
formação continuada. Os professores foram atendidos conforme demanda de cursos de 
formação continuada pelas escolas levantadas ou solicitadas  à SEDUC. 

Evolução do Indicado 

Indicador 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

nº prof que 
receberam 
formação 
inicial  
(falta UAB) 

 147   115 791 973 1.043 190 

nº prof que 
receberam 
formação 
continuada 

5.791 12.753 14.983 17.362 5.506 23.831 17.973 1.739 1.735 

 
 

META 

1.3.8 

Ampliar, com a colaboração da União e dos municípios, os programas 
de formação em serviço, inclusive por meio da educação a distância, 
que assegurem a todos os professores a possibilidade de adquirir as 
habilidades mínimas exigidas, observando as diretrizes e os parâmetros 
curriculares. 

 



Em colaboração com a União, entre os anos de 2012 a 2014, a SEDUC ampliou os programas 
de formação para professores do 1º ao 3º anos do ensino fundamental, com o Programa 
Nacional de Alfabetização na Idade Certa - PNAIC e para professores e coordenadores 
pedagógicos do ensino médio, com o Programa Nacional de Fortalecimento do ensino 
médio.  

Em 2014 a SEDUC ofertou cursos no formato educação a distância, sendo: Curso Escola de 
Tempo Integral, com 689 (seicentos e oitenta e nove) inscritos; Curso Alfabetização 
Científica no Ambiente Local (versão piloto) com 60 (sessenta) vagas e Curso Educação 
Financeira nas Escolas/Formação de Formadores, contemplando 76 (setenta e seis) escolas, 
25 (vinte e cinco) multiplicadores, 304 (trezentos e quatro) professores e 76 (setenta e 
seis) coordenadores pedagógicos. 

Ressalta-se a não evidência de quantitativos de público atendidos, apenas foi possível 
relatar o número de vagas, porém o número de beneficiados não houve registros fidedignos 
que comprovem o percentual de professores atendidos.  

META 

1.3.9 

Oportunizar a oferta, na sede ou fora dela, de cursos de especialização 
voltados para a formação de pessoal para as diferentes áreas de ensino, 
de acordo com a demanda. 

 

Entre 2006 a 2014, foram disponibilizadas 462 (quatrocentas e sessenta e duas) vagas de 
cursos de especialização para professores, em parceria ou convênio com Instituições de 
ensino superior, nas áreas de História, educação ambiental, educação indígena, avaliação 
escolar. A gestão escolar foi contemplada com 594 (quinhentas e noventa e quatro)  vagas 
de especialização nesta área. Em stricto sensu foram ofertadas 18 (dezoito) vagas no 
formato mestrado interinstituicional, sendo 17 (dezessete) vagas em parceria com a 
 Unitins/SEDUC/Uned em Tecnologias e Sociedade do Conhecimento  e 1 (uma) vaga para 
Mestrado em Educação. 

As sobreposições de metas remetem-se a repetição de informações desnecessárias no 
contexto do diagnóstico. Situação esta que será observada para a elaboração do novo PEE.

META 

1.3.10 

Incentivar para que, no prazo de 2 (dois) anos, a partir da vigência 
deste Plano, todos os professores em exercício na educação infantil e 
nos primeiros anos do ensino fundamental, inclusive nas modalidades de 
educação especial e de jovens e adultos, possuam, no mínimo, 
habilitação de nível médio, na modalidade normal, específica e 
adequada às características e às necessidades de aprendizagem do 
aluno; 

Professores por etapa / Professores da educação infantil 

Ano Ensino 
fundamental 

Ensino médio 
Normal/Magistério 

Ensino médio Ensino superior 

2007 2% 39 50,5% 981 10,1% 197 37,3% 724 

2008 1,3% 28 40,8% 897 13,1% 288 44,8% 984 

2009 0,8% 20 37,1% 928 14% 349 48,1% 1.203 

2010 1% 27 36% 984 14,3% 390 48,7% 1.329 

2011 0,6% 18 30,5% 867 16% 454 52,9% 1.502 

2012 0,4% 13 23,6% 754 16% 509 60% 1.913 

2013 0,4% 14 24,2% 849 14,9% 522 60,6% 2.126 

Fonte: MEC/INEP/DEED/Censo Escolar / Preparação: Todos Pela Educação 



 
 

Professores por etapa / Professores do ensino fundamental 

Ano Ensino 
fundamental 

Ensino médio  
Normal/Magistério 

Ensino médio Ensino superior 

2007 1,7% 219 26,5% 3.495 6,6% 875 65,2% 8.606 

2008 1,5% 199 20,8% 2.748 7,3% 969 70,3% 9.287 

2009 1,3% 165 18,4% 2.415 9% 1.188 71,3% 9.372 

2010 1,3% 167 17,8% 2.324 9% 1.178 71,8% 9.361 

2011 1% 131 14,4% 1.861 8,9% 1.146 75,7% 9.767 

2012 0,6% 81 10,7% 1.358 8,6% 1.088 80% 10.128 

2013 0,5% 68 9,4% 1.161 8,4% 1.035 81,7% 10.122 

Fonte: MEC/INEP/DEED/Censo Escolar / Preparação: Todos Pela Educação 

No decorrer do primeiro de implantação do PEE, foi realizada articulação junto a 
Instituições de ensino superior do Estado, para oferta de graduação em Normal Superior e 
em Pedagogia em cumprimento ao que estabelece a legislação. Aos professores 
interessados, da Rede Pública de Ensino foi oportunizado em regime especial os dois cursos 
mencionados. Foram formados 4.000 (quatro  mil)professores atendidos.  

A coleta de demanda para a formação inicial de professores junto às escolas acontece 
desde 2006 tendo por principal fonte de dados Censo Escolar.  A Universidade Federal do 
Tocantins (UFT) ofertou desde 2006 cursos Biologia, Ciências, Física, Matemática e Arte, 
via UAB em 07 polos. com 214 (duzentos e quatorze) alunos(as) matriculados(as).A 
primeira demanda para cursos presenciais informada para o Parfor,  foi em 2008 com a 
demanda de 11.288 (onze mil, duzentos e oitenta e oito) professores sem formação inicial, 
sendo em sua grande maioria pertencente à rede municipal como informou a Meta 1.3.1.    

O Parfor Presencial foi o programa de âmbito nacional que permitiu o andamento da meta 
ao longo dos anos subsequentes. Mais tarde em seguida veio a oferta do Parfor a Distância, 
via Universidade Aberta do Brasil.  

A UFT foi precursora na oferta do Parfor. Neste ínterim foram formados mais de 400 
(quatrocentos) professores e outros 900 (novecentos) estão em processo de formação. 
 Hoje somam 51 (cinquenta e uma)  turmas distribuídas em 7 (sete) campi, em 10 (dez) 
diferentes cursos de licenciatura, sendo: Letras Língua Portuguesa, Letras Língua Inglesa, 
Pedagogia, Matemática, História, Geografia, Biologia, Educação Física, Informática e Artes. 
Aproximadamente são 1.350 (um mil, trezentos e cinquenta) alunos(as) matriculados(as). 
Estima-se para o final de 2014, 350 (trezentos e cinquenta) alunos(as)/professores 
formados. (Fonte: Relatório da Coordenação do UFT - Parfor/2014.) 

A partir de 2012, a Unitins passou a ofertar também cursos de formação via UAB, nos polos 
de estudos Capes/UAB, com os cursos de Letras Língua Espanhola e Pedagogia, em 2013, a 
Unitins, ampliou os cursos para Matemática e Computação. Hoje são 45 (quarenta e cinco) 
turmas e 1.500 (um mil e quinhentos) alunos(as) matriculados(as). Os polos da UAB são 
implantados via Sedecti em parceria com os municípios sede, hoje são 16 (dezesseis)  polos 
estadual e 3 (três) municipiais.  



 
 

META 

1.3.12 

Garantir que, no prazo de 10 (dez) anos, contados a partir da vigência 
deste Plano, 90% (noventa por cento) dos(as) professores(as) de ensino 
médio possuam formação específica em nível superior, obtida em curso 
de licenciatura plena nas áreas de conhecimento em que atuem; 

 

Os dados revelados nas tabelas abaixo demonstram o desfecho das políticas de formação 
inicial de professores ao longo da vigência do PEE (2006-2015). A partir de uma análise 
pormenorizada, entende-se que no campo da formação, o Estado do Tocantins avançou em 
termo de oferta, bem com de parcerias para garantir a profissionalização dos(as) 
professores(as) das escolas públicas estaduais. 

Porém, outros desafios ainda persistem devem ser considerados, haja vista a realidade 
ainda presente, de professores lotados fora  de sua área de formação, ou para 
complementar a carga horária, ou por falta de aulas em municípios menores com demanda 
ainda insuficientes para atender a carga horária total do professor contemplando sua 
habilitação.  

Porcentagem de professores do ensino médio que tem licenciatura na área em que 
atuam 

Ano Total Com superior Com licenciatura Com licenciatura 
na área em que 

atua 

2009 100% 4.971 95,9% 4.766 42,3% 2.104 16,2% 804 

2010 100% 5.176 95,3% 4.934 46,7% 2.416 17,6% 913 

2011 100% 6.540 95,7% 6.261 91,5% 5.985 39% 2.552 

2012 100% 6.548 95,8% 6.271 90,4% 5.917 39,2% 2.567 

2013 100% 6.973 96,4% 6.720 90,8% 6.329 38,1% 2.654 

 
Disciplina / Matemática 

Ano Total Com superior Com licenciatura Com licenciatura 
em matemática 

2009 100% 608 95,9% 583 37,8% 230 26,3% 160 

2010 100% 641 95% 609 41,3% 265 26,2% 168 

2011 100% 660 97,1% 641 92,4% 610 67% 442 

2012 100% 664 97,6% 648 91,4% 607 67,6% 449 

2013 100% 685 97,1% 665 91,5% 627 66,6% 456 

 
Disciplina / Língua Portuguesa 

Ano Total Com superior Com licenciatura Com licenciatura 
em língua 

portuguesa 

2009 100% 734 98,4% 722 47,4% 348 35,3% 259 

2010 100% 754 97,5% 735 50,8% 383 37,3% 281 

2011 100% 778 97,8% 761 96,1% 748 80,6% 627 

2012 100% 750 96,5% 724 94,4% 708 82,4% 618 

2013 100% 825 97,3% 803 94,9% 783 78,1% 644 

 
Disciplina / História 

Ano Total Com superior Com licenciatura Com licenciatura 
em história 

2009 100% 513 96,3% 494 44,2% 227 21,1% 108 



 
 

2010 100% 524 95,4% 500 49% 257 24,4% 128 

2011 100% 533 94,6% 504 91,9% 490 54% 288 

2012 100% 519 96,1% 499 92,7% 481 51,8% 269 

2013 100% 563 95,7% 539 91,5% 515 49% 276 

Disciplina / Geografia 

Ano Total Com superior Com licenciatura Com licenciatura 
em geografia 

2009 100% 505 96,8% 489 42,4% 214 21,4% 108 

2010 100% 512 96,1% 492 47,7% 244 24,4% 125 

2011 100% 525 96% 504 93,1% 489 56,2% 295 

2012 100% 511 95,1% 486 91,4% 467 57,1% 292 

2013 100% 533 95,3% 508 92,7% 494 55,2% 294 

 
Disciplina / Química 

Ano Total Com superior Com licenciatura Com licenciatura 
em química 

2009 100% 492 94,3% 464 32,7% 161 2,8% 14 

2010 100% 527 94,5% 498 38% 200 3% 16 

2011 100% 502 95,8% 481 86,5% 434 9,8% 49 

2012 100% 521 97,3% 507 88,3% 460 10,6% 55 

2013 100% 561 96,6% 542 87,5% 491 10,3% 58 

 
Disciplina / Física 

Ano Total Com superior Com licenciatura Com licenciatura 
em física 

2009 100% 575 94,4% 543 38,4% 221 2,1% 12 

2010 100% 586 94,9% 556 41,5% 243 2,4% 14 

2011 100% 605 97% 587 89,9% 544 7,3% 44 

2012 100% 592 96,6% 572 88,7% 525 8,4% 50 

2013 100% 616 97,4% 600 88,3% 544 8,8% 54 

 
Disciplina / Biologia 

Ano Total Com superior Com licenciatura Com licenciatura 
em biologia 

2009 100% 469 94,5% 443 32,4% 152 8,7% 41 
2010 100% 503 95% 478 37,2% 187 11,9% 60 

2011 100% 512 96,7% 495 89,8% 460 51,8% 265 

2012 100% 498 96,4% 480 88,4% 440 51,2% 255 

2013 100% 538 96,7% 520 89,4% 481 49,4% 266 

 
Disciplina / Filosofia 

Ano Total Com superior Com licenciatura Com licenciatura 
em filosofia 

2009 100% 548 96,5% 529 57,8% 317 2,2% 12 

2010 100% 558 95,3% 532 62,9% 351 2,2% 12 

2011 100% 614 95,3% 585 92% 565 4,2% 26 

2012 100% 612 95,4% 584 89,2% 546 5,2% 32 

2013 100% 681 96,3% 656 89,6% 610 4,6% 31 

 
Disciplina / Educação Física 

Ano Total Com curso superior Com licenciatura Com licenciatura 
em Educação 

Física 



 
 

2011 100% 487 92,4% 450 88,7% 432 43,3% 211 

2012 100% 473 92,4% 437 87,7% 415 44,6% 211 

2013 100% 545 96% 523 91,2% 497 43,1% 235 

 
Disciplina / Artes 

Ano Total Com curso superior Com licenciatura Com licenciatura 
em artes 

2011 100% 754 95,1% 717 92,2% 695 0,5% 4 

2012 100% 808 94,2% 761 89% 719 0,7% 6 

2013 100% 783 95% 744 89,1% 698 0,5% 4 

 
 

 

Disciplina / Língua estrangeira 

Ano Total Com curso superior Com licenciatura Com 
licenciatura 
em alguma 

língua 
estrangeira 

2009 100% 527 94,7% 499 44,4% 234 17,1% 90 

2010 100% 571 93,5% 534 50,1% 286 19,1% 109 

2011 100% 570 94% 536 90,9% 518 52,8% 301 

2012 100% 600 95,5% 573 91,5% 549 55% 330 

2013 100% 643 96,4% 620 91,6% 589 52,3% 336 

Fonte: Mec/INEP/DEED/Censo Escolar / Preparação: Todos Pela Educação 

 

META 

1.3.13 

Criar, com o apoio da União, no prazo de 5 (cinco) anos, contados a 
partir da vigência deste Plano, cursos profissionalizantes destinados à 
formação de pessoal de apoio para as áreas de administração escolar, 
multimeios e manutenção de infraestruturas escolares, inclusive para 
alimentação escolar e para outras áreas em que a realidade 
demonstrar ser necessária; 

 

A SEDUC aderiu em 2006 o Programa de Valorização dos Funcionários da Educação 
(Profuncionário) em regime de colaboração com o MEC e em parceria com a  UNDIME/TO, 
com o objetivo de profissionalizar os servidores administrativos da educação, lotados nas 
unidades de ensino da rede pública, oferecendo 4 (quatro) habilitações de cursos de nível 
técnico em: infraestrutura escolar, secretaria escolar, multimeios didáticos e alimentação 
escolar. Até o ano de 2014 foram formados 6.812 (seis mil, oitocentos e doze) profissionais 
da educação. 

Evolução do Indicador 

Indicador 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Nº professores 
atendidos pelo 
ProFuncionário 

  2.280  2.072    2.460 

Fonte: Coordenadoria de formação - SEDUC/TO 

 
 



 
 

META 

1.3.14 

Observar as metas estabelecidas nos demais capítulos referentes à 
formação de professores e valorização do magistério. 

  
 
Prêmio de Valorização do Magistério 

Como compromisso social, a Secretaria da Educação estabeleceu em seu Planejamento 
Estratégico (PES), a meta “Criar um Plano de Valorização para os Trabalhadores em 
Educação” que tem como objetivo construir e lançar uma política de reconhecimento e 
valorização dos servidores. Como a estratégia de valorização propõe entre outras ações, o 
Prêmio de Valorização dos Trabalhadores em Educação do Estado do Tocantins entende-se 
que o reconhecimento é fator importante para descobrir e valorizar o potencial humano das 
pessoas que trabalham na instituição; desenvolver a auto-estima de cada uma delas, 
redescobrir a emoção no trabalho, aumentar os níveis de confiança, orgulho e camaradagem 
no trabalho em equipe.  

O objetivo era premiar Trabalhadores em Educação da Rede Pública Estadual que 
desenvolveram experiências pedagógicas relevantes, num ato de valorização e 
reconhecimento pelos trabalhos prestados para a melhoria do desempenho acadêmico dos(as)  
alunos(as). Foram realizadas duas edições da premiação e beneficiados 38 (trinta e oito) 
servidores e 2 (dois) escolas. 

  



 
 

V–FINANCIAMENTOEGESTÃO 

 

1.FINANCIAMENTO 

O Estado do Tocantins, ao longo da vigência do PEE (2006-2015), estabeleceu metas para a 
educação, com base nos recursos destinados à educação, bem como buscou a 
suplementação, em regime de colaboração com a União, o que proporcionou melhores 
condições de investimentos em todas as dimensões da educação estadual. 

 A fixação de um plano de metas requer o estabelecimento de percentuais a curto, 
médio e longo prazo com estratégias eficazes para garantir o cumprimento dos objetivos 
propostos e, consequentemente, a clareza e definição de fontes de recursos financeiros a 
fim de suprir as necessidades propostas no plano de gestão. 

 O Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica (FUNDEB), constituído por 
impostos, conforme prevê a legislação e a subvinculação destes e a inserção das 
matrículas, define os percentuais constituídos para cada ente federativo.  O 
estabelecimento do Custo Aluno Qualidade Inicial (CAQi) e Custo Aluno Qualidade (CAQ) 
dos níveis, etapas e modalidades são fixados a partir de regras próprias e seu montante 
determinado pelo número de matrícula expresso no Censo Escolar de cada ano letivo.  

 A LDB apresenta como princípios para o CAQ da educação básica de qualidade: 

Art. 4º O dever do Estado com a educação escolar pública será efetivado mediante a 

garantia de:  

IX – padrões mínimos de qualidade de ensino, definidos como a variante e quantidade 

mínimas, por aluno, de insumos indispensáveis ao desenvolvimento do processo de ensino-

aprendizagem.  

Art. 74. A União, em colaboração com os Estados, o Distrito Federal e os municípios, 

estabelecerá padrão mínimo de oportunidades educacionais para o ensino fundamental, 

baseado no cálculo do custo mínimo por aluno, capaz de assegurar ensino de qualidade.  

Art. 75. A ação supletiva e redistributiva da União e dos Estados será exercida de modo a 

corrigir, progressivamente, as disparidades de acesso e garantir o padrão mínimo de 

qualidade de ensino.  

 

 



 
 

Fonte: http://www2.camara.leg.br 

Para fixação da receita mínima de 25% (vinte e cinco por cento) a ser aplicada na 
manutenção e desenvolvimento do ensino deve ser considerada a receita estimada na lei 
orçamentária anual do Estado, ajustada, quando for o caso, por lei que autoriza a abertura 
de créditos adicionais, com base no eventual excesso de arrecadação. 

A diferença entre a receita e a despesa previstas e as efetivamente realizadas, que resulte 
no não-atendimento dos percentuais mínimos obrigatórios, de acordo com a Constituição 
da República Federativa do Brasil, a ser apurada e corrigida a cada trimestre do exercício. 

Vale ressaltar que o percentual mínimo de 25% (vinte e cinco por cento) das receitas dos 
impostos e transferências destinados a gastos com educação, assegurados na Constituição 
Federal, pode ser majorado pelo Estado por meio de emenda à Constituição Estadual, 
assegurando assim maior investimento na melhoria da qualidade da Educação Básica. 

O regime de colaboração nas questões de financiamento e recursos contribui, no âmbito da 
educação com a ampliação de recursos e serviços, visto que as pactuações pré-definidas 
constituem uma política colaborativa entre os entes federativos. Isto se dá quando os 
interesses políticos e educacionais prevalecem no sentido de respeitar as carências 
regionais e locais e, ainda, reconhecer que a educação é de responsabilidade de todos, 
independente da circunferência federativa. 

A União, como majoritária no processo de financiamento e recolhimento de receitas, 
torna-se corresponsável pela definição de regras claras e responsabilidades 
interfederativas, para a definição de políticas públicas de financiamento. Muito embora, os 
percentuais de investimentos nem sempre atendem às demandas alocadas, tanto pelo 
Estado quanto pelos municípios, a União ampara, por meio da complementação e 
suplementação de recursos, para a educação em todas as esferas. 

Outras possibilidades identificadas de financiamentos para o investimento na educação, 
além daqueles previstas em lei, são as captações de recursos disponíveis. Tais recursos 
dependem das instâncias, das condições estruturais e da política de relacionamento, do 



 
 

conhecimento e da capacidade técnica para a elaboração de ações, convênios, projetos e 
programas. 

 A partir de todas as possibilidades acima elencadas, destaca-se a importância do 
planejamento para o investimento e a aplicação correta desses recursos financeiros. 
Portanto, a elaboração de instrumentos de acompanhamento, monitoramento e avaliação 
de modo sistematizado, com critérios claros, proporcionará a otimização dos recursos, 
garantindo melhores mecanismos e, consequentemente, maior poder de investimento.  

Neste sentido, o PEE (2015-2025), como planejamento macro da educação estadual, 
permeará todas as instâncias e dimensões da educação, a partir de um diagnóstico 
sustentado em uma realidade decenal, que permitiu um olhar criterioso para as novas 
demandas, principalmente no que tange ao financiamento com possibilidades de definições 
de percentuais específicos para o investimento estadual, como também auxiliará a 
definição de políticas educacionais próprias, com implantação, no âmbito estadual, do 
Custo Aluno Qualidade inicial (CAQi), referenciado no conjunto de padrões estabelecidos 
na legislação educacional e com base nos respectivos insumos, indispensáveis ao processo 
de ensino e aprendizagem, e progressivamente ajustado até a implantação plena do CAQ. 

 

1.1.GESTÃO 

A Secretaria de Educação iniciou o processo de democratização da rede pública estadual de 
ensino, por meio do Programa Escola Autônoma de Gestão Compartilhada criado em 1997, 
posteriormente denominado Programa Escola Comunitária de Gestão Compartilhada. O 
referido Programa efetivou-se com o fortalecimento da Associação de Apoio à Escola, 
constituída por representantes dos vários segmentos da comunidade escolar.  

Neste sentido, o processo iniciou com a criação da Associação de Apoio em 1996, cujo 
objetivo foi gerir os recursos da alimentação escolar. Com a implantação do Programa 
Escola Comunitária de Gestão Compartilhada os recursos foram descentralizados e a escola 
passou a ter autonomia para gerenciar os recursos pedagógicos, financeiros e 
administrativos. 

O programa foi regulamentado através da Lei do Sistema de Ensino, Lei nº 1.360 de 31 de 
dezembro de 2002, revogada pela Lei nº 2.139 de 03 de setembro de 2009.    

Com o programa alguns aspectos foram  decisivos para  o avanço da gestão democrática, a 
exemplo da construção coletiva do projeto político pedagógico pela escola, conforme 
realidade da comunidade escolar e local.  

Podemos citar como ações de fortalecimento do Programa, a oferta de formação para a 
equipe diretiva, como: Programa de Capacitação a Distância para Gestores Escolares  - 
Progestão que envolveu a rede municipal e estadual de ensino, com a média de 8.000 
cursistas. O Curso Gestão para o Sucesso Escolar, com 370 inscritos. O Curso de Gestão 
Escolar e Tecnologias (GET), com média de 1.279 inscritos. Curso de Orientadores 
Pedagógicos Educacionais (OPE),  para o coordenador pedagógico com 70 inscritos. 
Especialização à distância para o Coordenador Pedagógico, com total de 400 inscritos. 
Formação para Conselheiros Escolares, de fora das sedes das Diretorias Regionais de 
Ensino, com 447 inscritos e nas sedes das referidas Diretorias, total de 1.847 inscritos. 

O Prêmio Escola Comunitária do Tocantins segue as diretrizes do Prêmio Gestão Escolar 
realizado pelo Consed, como estratégia de mobilização que busca envolver toda a 
comunidade escolar na identificação, análise e reflexão dos mecanismos e procedimentos 
da gestão escolar e da função social da escola, tendo a auto-avaliação como alavanca para 
melhoria do desempenho da escola e dos seus resultados.  



 
 

O Tocantins realiza o Prêmio Escola Comunitária desde 1998 e tem possibilitado a 
participação das unidades escolares em intercâmbios, realizados pelo Estado e por 
iniciativa do Consed em âmbito nacional e internacional, com o objetivo de ampliar a visão 
educacional dos Diretores de Unidades Escolares, mediante o compartilhamento de outras 
práticas e modos de resolver os problemas educacionais e a partir disso, analisar a própria 
prática pedagógica. 

Ainda nesta perspectiva, realizou-se Fóruns: Estadual e Regionais  e Seminários Temáticos, 
para subsidiar a formação da equipe diretiva, como também, ampliar os espaços de 
discussão, trocas de experiências e aquisição de conhecimentos teóricos e práticos para 
uma gestão escolar democrática. 

Outra ação de relevância, é o Programa de Voluntariado – Amigo da Escola/ Dia Temático 
que mobiliza a participação de outros segmentos e instituições da sociedade no 
desenvolvimento de ações e projetos educativos e de cidadania, em benefício da escola e 
da comunidade. Dentre as várias temáticas trabalhadas e diante do desafio de promover a 
efetiva participação da família na gestão escolar, considera-se como avanço a consolidação 
do dia da família na escola. 

A descentralização dos recursos financeiros, proporcionou autonomia pedagógica, 
administrativa e financeira às unidades escolares, que está diretamente vinculada a um 
processo de prestação de contas à comunidade, dos investimentos recebidos 

É importante considerar que meio aos avanços ainda há algumas dificuldades de 
envolvimento por parte dessa comunidade, como também a descontinuidade das políticas 
públicas, sobremodo na alternância de governo.  

Um dos desafios para o decênio é o processo de seleção de diretor de unidade escolar. No 
período de 1989 a 1992, ocorria por indicação política. Em 1992 foi instituído o estatuto do 
magistério no qual a função de diretor e vice-diretor de unidade escolar passou a ser 
provida por ato do Secretário de Estado de Educação, Cultura e Desporto, mediante eleição 
direta e secreta com duração aproximada de dois anos. Após esse período houve 
descontinuidade desse processo. No período de 2001 a 2007 a escolha era realizada por 
meio de lista tríplice. Em 2008, iniciou-se o processo de  credenciamento de servidores, 
com a finalidade de selecionar candidatos para assumir a função de diretor, considerando 
as competências técnico-profissionais. No entanto, mais uma vez o processo foi 
interrompido, retomando a indicação política, permanecendo até os dias atuais.   

Diante do exposto, faz-se necessário definir instrumentos legais que assegurem a 
implementação de mecanismos que viabilizem a gestão democrática conforme prescrito na 
Constituição Federal art. 206, Lei de Diretrizes e Bases da Educação, art. 14, bem como o 
PNE (2014-2024) 

 

 

1.3.OBJETIVOSEMETAS 

META 
1.3.1 

Garantir instituição e funcionamento de conselhos escolares para 
acompanhar o desenvolvimento pedagógico e administrativo das instituições 
de ensino; 

 
A gestão democrática parte do envolvimento da sociedade civil e do poder público, no 
gerenciamento dos processos educacionais, permeando as tomadas de decisões e os 
investimentos a partir de decisões coletivas, centradas na realidade educacional. Os 



 
 

conselhos escolares muito podem contribuir para efetividade da participação, não somente 
nas questões educacionais, mas em todas as dimensões da educação. 

No Estado do Tocantins, com a implantação do Programa Escola Comunitária de Gestão 
Compartilhada foram criadas as associações de apoio a escola com objetivo de 
descentralizar os recursos pedagógicos, financeiros e administrativos visando a autonomia 
da escola.  

As associações de apoio à escola, organizadas pela comunidade educacional, exercem 
papel de colegiado com bases estatutárias garantidas por lei, organizadas em conselhos 
educacional, comunitário e fiscal desempenham funções de planejamento, 
acompanhamento e fiscalização dos recursos pedagógicos, administrativos e financeiros. 

Para garantir o funcionamento das associações de apoio, de forma a acompanhar o 
desenvolvimento pedagógico e administrativo da escola, a SEDUC em parceria com o MEC 
realizou curso de formação para 447 (quatrocentos e quarenta e sete) conselheiros 
escolares, em 2008/2009. Em 2014 foi atendido um total de 1.847 (um mil, oitocentos e 
quarenta e sete) conselheiros em todo o Estado. 

A tabela a seguir mostra o total de associações de apoio e de conselhos escolares 
 instituídos no período de 2006 a 2014. 

 
Evolução do Indicador 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Número de Conselhos Escolares 
Instituídos 

454 458 457 457 454 459 461 447 457 

Número de Conselhos Escolares 
não Instituídos 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Fonte: Diretoria de administração setor de descentralização de recursos estaduais da 
SEDUC. 

 

META 
1.3.2 

Capacitar os conselhos fiscais das unidades executoras, a fim de conhecerem 
e acompanharem com eficiência a aplicação de recursos; 

 
 
O conselho fiscal, composto por representantes da comunidade escolar e local e membros 
da associação de apoio à escola, consolida o tripé da gestão democrática na escola.  

O fortalecimento do processo de autonomia da escola e da gestão democrática do ensino 
público envolvea comunidade escolar e local no planejamento e na gestão pedagógica, 
administrativa e financeira da escola e fortalece o poder gerencial dos recursos públicos. 

Com a finalidade de disciplinar essa relação e estabelecer um gerenciamento eficaz dos 
recursos financeiros, com estrita obediência às normas legais que regem a aplicação e 
prestação de recursos públicos por entidades privadas, sem fins lucrativos foi elaborado o 
Manual de Gestão de Recursos Públicos por Associações, material instrucional base para a 
capacitação dos conselhos fiscais. 

Como o(a) diretor(a) escolar ocupa uma posição de articulador na estrutura da escola, 
coube a ele participar juntamente com o coordenador financeiro, das formações oferecidas 
pela SEDUC, com o compromisso de multiplicar  as formações aos membros do conselho 
fiscal. 



 
 

A SEDUC realizou nos anos de 2006, 2008 e 2011 capacitação dos(as) diretores(as) e 
coordenadores(as) financeiros de todas as escolas da rede estadual, conforme tabela 
abaixo. 

 
Indicador 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Número de conselhos 
fiscais capacitados 

454 0 457 0 0 459 0 0 0 

Número de conselhos 
fiscais não capacitados 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

META 
1.3.3 

Desenvolver mecanismos de seleção de gestores escolares. 

 
 

A função de diretor escolar tem alcançado no cenário nacional e estadual, debates acerca 
das formas e políticas de contratação e definição de cargos nos planos de carreira, por se 
tratar de um cargo com responsabilidades de gerenciamento de recursos públicos 
educacionais  

 

No Tocantins, a democratização do processo de escolha, iniciou em 1992 com a 
institucionalização do estatuto do magistério no qual a função de diretor e vice-diretor de 
unidade escolar passou a ser provida por ato do Secretário de Estado de Educação, Cultura 
e Desporto, mediante eleição direta e secreta com pleito de dois anos. 

 

Com a descontinuidade do processo, no período de 2001 a 2007 a escolha passou a ser 
realizada a partir de lista tríplice em que eram verificadas as competências técnicas dos 
candidatos. Em 2008, realizou-se o processo de credenciamento de servidores com a 
finalidade de identificar perfis, cuja competência técnica seria comprovada por meio de 
provas e títulos para assumir a função de diretor, considerando as competências técnico-
profissionais. No entanto, mais uma vez o processo foi interrompido, retomando a 
indicação pelo Governo do Estado, permanecendo até os dias atuais.  

Vale ressaltar que de 2008 a 2014os diretores foram nomeados e assinaram um Termo de 
Compromisso, conjuntamente com o diretor regional de ensino e titular da pasta, 
comprometendo-se a cumprir as metas estabelecidas pela SEDUC. 

 Diante dos fatos apresentados, percebe-se a urgência em instituir uma política 
estadual com mecanismos e critérios técnicos para a função de diretores escolares, com a 
participação da comunidade, com acompanhamento e avaliação no decorrer do processo. 

 
 
 
 
 

  



 
 

VI–  ACOMPANHAMENTO E 
AVALIAÇÃODOPLANO 

Em andamento. 


