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Contexto atual  

• A área da educação em Passos está bem estruturada, com uma gestão qualificada e 
comprometida com resultados.  

• Os indicadores educacionais do município são melhores que os de Minas Gerais, e, 
quando comparado com os municípios limítrofes, ficam em posição intermediária. 

• Principais problemas detectados: 

• Oferta de creches para crianças de 0 a 3 anos aquém da demanda. 

• Taxa de distorção idade-série alta nos anos finais do ensino fundamental e no 
ensino médio, consequência da alta reprovação nestas etapas de ensino e do 
abandono no ensino médio. 

• Estagnação do Ideb nos anos finais do ensino fundamental e no ensino médio. 

• Grande vulnerabilidade social dos alunos nas escolas que atendem a população de 
bairros periféricos e mais vulneráveis. 

• Forma pouco democrática para a nomeação dos diretores e vice-diretores da rede 
municipal.   

• Pouco envolvimento de professores e comunidade educacional no CME.   

• Baixa integração com a SEE e outros setores da própria gestão municipal.  



Propostas para a educação 

• Promover maior interação com a rede estadual, com vistas a criar 
uma visão unificada e ações integradas em relação à política de 
educação para o município.  

• Manter os programas pedagógicos existentes e criar mecanismos 
institucionais que garantam a sua continuidade em gestões futuras. 

• Expansão da educação infantil para crianças de 0 a 3 anos, em 
período integral, com vistas a atingir a meta 1 do Plano Municipal 
de Educação (atender, no mínimo, 50% das crianças de até 3 anos). 

• Ampliar o tempo integral da pré-escola (crianças de 4 e 5 anos), 
preferencialmente em bairros socialmente vulneráveis. 

• Aumentar a oferta da escola integral para o ensino fundamental, 
preferencialmente em escolas de bairros socialmente vulneráveis. 



Propostas para a educação 

• Cooperar com a Secretaria de Estado da Educação no aumento da 
oferta da escola integral para o ensino médio, preferencialmente 
em escolas de bairros socialmente vulneráveis. 

• Realizar, em conjunto com a Secretaria de Estado da Educação, 
estudo da demanda potencial para o ensino médio noturno, com 
vistas a atende-la. 

• Assegurar, juntamente com a Secretaria de Estado da Educação, a 
oferta da Educação de Jovens e Adultos do ensino fundamental e 
médio, articulada à educação profissional. 

• Intensificar as ações intersetoriais com saúde, assistência social, 
cultura e esportes, visando a prevenção dos agravos oriundos da 
vulnerabilidade social dos alunos. 

 
 



Propostas para a educação 

• Rever a forma de nomeação dos diretores e vice-diretores 
das escolas municipais, com vistas a tornar o processo mais 
democrático e participativo. 

• Manter e fortalecer as parcerias com as instituições 
públicas de ensino superior de Passos.  

• Fomentar a participação popular e da comunidade escolar 
no processo de discussão e deliberação das políticas de 
educação por meio de reuniões ordinárias do Conselho 
Municipal de Educação.  

• Fortalecer, por meio do Conselho Municipal de Educação, o 
acompanhamento e monitoramento do Plano Municipal de 
Educação, com vistas a garantir o cumprimento das suas 
metas. 
 


