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6º Relatório de Monitoramento e Avaliação do Plano Estadual de Educação de Santa Catarina - 2021
Secretaria de Estado da Educação de Santa Catarina (SED/SC)
Florianópolis, fevereiro de 2022

Apresentação
A Secretaria de Estado da Educação de Santa Catarina (SED) apresenta o Relatório de Monitoramento e Avaliação para o
acompanhamento da execução das metas e estratégias estabelecidas pelo Plano Estadual de Educação (PEE/SC), vigente de 2015 até
2024. São essas metas e estratégias que norteiam a definição das políticas, programas, projetos e ações, pelo Governo do Estado e,
mais especificamente, pela SED.
Desde 2016, quando constituiu a Equipe Técnica de Monitoramento e Avaliação do PEE/SC, a SED, além da responsabilidade
pelas ações voltadas ao cumprimento das metas, faz o acompanhamento das ações, levantamento, sistematização e análise de dados e
informações referentes à execução do PEE/SC, monitorando, por meio de ferramentas e sistemas em constante evolução, os programas
e projetos realizados ao longo de cada ano, no âmbito da rede estadual de educação.
Esta sexta edição do Relatório de Monitoramento e Avaliação do PEE/SC apresenta à sociedade catarinense os dados relativos à
educação do ano de 2021. O documento é resultado de uma construção coletiva, realizada pelos integrantes da equipe técnica e
coordenada pela equipe da Diretoria de Planejamento e Políticas Educacionais (DIPE). O relatório está organizado em três partes, de
forma a mostrar, num primeiro momento, a contextualização da educação catarinense ao longo do ano. Em seguida, descreve o panorama
geral do cumprimento das metas em nosso estado, com base nos dados informados no último relatório do 3º Ciclo de Monitoramento do
Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), publicado em 2020, os quais possibilitam perceber os
avanços e as áreas que demandam maiores esforços. Por último, são relatadas as principais ações executadas no ano analisado.
O presente relatório, que integra a Prestação de Contas do Governo do Estado, tem por finalidade tornar públicas as ações da
gestão governamental do Poder Executivo do Estado. É também mais uma ferramenta da sociedade catarinense para acompanhar e
monitorar o cumprimento à Lei nº 16.794 de 2015, ratificando o comprometimento do Governo do Estado de Santa Catarina com as
metas estabelecidas no PEE/SC 2015-2024.
Marcos Roberto Rosa
Diretor de Planejamento e Políticas Educacionais

Contextualização
O monitoramento da execução e o cumprimento das 19 metas do Plano Estadual de Educação de Santa Catarina estão previstos na
Lei 16.794 de 14 de dezembro de 2015, que aprovou o Plano Estadual de Educação (PEE/SC) para o decênio 2015-2024. Em seu parágrafo
terceiro do Art. 5º prevê que:
§ 3º O Estado, em colaboração com os Municípios, de acordo com a Lei federal nº 13.005, de 2014, divulgará o PEE e a progressiva
implementação das estratégias para a concretização das metas constantes do Anexo Único desta Lei, de forma a garantir o amplo acesso
da população ao Plano.

É para atender essas prerrogativas que a Equipe Técnica de Monitoramento e Avaliação do PEE/SC (Equipe Técnica M&A PEE/SC)1,
constituída por servidores representantes de cada uma das diretorias e assessorias da SED e da Fundação Catarinense de Educação
Especial (FCEE) trabalhou ao longo de 2021. Nas reuniões realizadas, o grupo acompanhou a execução do planejamento estratégico da
SED (que evidencia a importância da vinculação com o PEE); orientou a realização de cadastros e aprimorou os registros dos programas,
projetos e planos de ações no Sistema Interno da SED - SIS; além de sugerir melhorias na ferramenta interna de monitoramento do plano.
Pois, garantir a vinculação das ações de cada programa e projeto, de todos os setores e gerências da SED e FCEE, com as metas do Plano
é uma das tarefas da Equipe Técnica de Monitoramento e Avaliação do Plano Estadual de Educação.

1

Equipe constituída pela Portaria nº 2287/2016 publicada o Diário Oficial nº 20.381 de 13/09/2016, alterada pelas atuais portarias nº 1806 de 23/07/21, publicada no DOE nº 21.571 de
27/07/21 e pela Portaria nº 3150 de 10/12/21, publicada no DOE nº 21.666 de 13/12/21.
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O ano de 2021 marcou a retomada das aulas presenciais, após um ano de aulas remotas por conta
da pandemia de COVID-19, que instituiu um clima de incerteza na saúde, economia e impactou
profundamente a educação e a sociedade como um todo. Durante o período de aulas remotas, foi preciso
rapidamente reinventar e ressignificar a prática pedagógica desenvolvida nas escolas buscando formas
para garantir a continuidade da aprendizagem dos quase 530 mil alunos 2 pertencentes à Rede Estadual
Figura 1-Volta às aulas na rede estadual, 2021
Foto de Maurício Vieira -SECOM

de Ensino.

Neste contexto, a SED precisou rever o planejamento e colocar em prática projetos que atendessem às novas necessidades da rede
estadual de ensino. Para garantir a segurança do retorno de estudantes, professores e toda a equipe da gestão escolar à sala de aula, todas
as escolas estaduais, municipais, federais e privadas adotaram as medidas previstas no Plano de Contingência para a Educação (PlanCon
Edu). O documento foi construído ao longo de 2020 pelo Comitê Estratégico de Retomada das Aulas Presenciais, formado por 14 entidades3.
O grupo se reuniu em diferentes oportunidades em 2021 para avaliar o cenário da pandemia e definir em conjunto os ajustes necessários aos
regramentos nas escolas.

As escolas da rede estadual se adaptaram ao novo momento com a implementação inédita do ensino híbrido, modelo que alterna
ensino presencial e remoto, adotado para que as escolas pudessem cumprir as medidas sanitárias. E ao longo do ano, a retomada das

2

Total de matrículas na rede estadual. Fonte: Sistema de Inteligência de dados da SED - Educação na Palma da mão, dados referentes a novembro de 2021. Link de acesso:
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiYmM0M2MxNjQtYTk5My00YjkxLTk0MDktMTVhMDFkNGNkZGNiIiwidCI6ImExN2QwM2ZjLTRiYWMtNGI2OC1iZDY4LWUzOTYzYTJlYzRlNiJ9.
Acesso em: 28/12/2021.
3
O Comitê Estratégico de Retomada das Aulas Presenciais em Santa Catarina, responsável pela elaboração do PlanCon Edu, foi composto por 14 entidades, a saber: Secretaria de Estado
da Educação; Defesa Civil de Santa Catarina; Secretaria de Estado da Saúde; Ministério Público de Santa Catarina (MP-SC); Tribunal de Contas do Estado (TCE-SC); Assembleia Legislativa
(ALESC): Comissão de Educação Cultura e Desporto; Conselho Estadual de Educação(CEE-SC); Fundação Catarinense de Educação Especial (FCEE); Federação Catarinense de Municípios
(FECAM-SC); União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação de Santa Catarina (UNDIME-SC); União Nacional dos Conselhos Municipais de Educação de Santa Catarina (UNCMESC); Sindicato das Escolas Particulares de Santa Catarina (SINEPE-SC), Sindicato dos Trabalhadores em Instituições de Ensino Particular e Fundações Educacionais e Federação de
Trabalhadores do Magistério. O Instituto Federal de Santa Catarina (IFSC) e o Conselho Estadual de Alimentação Escolar (CEAE) também contribuíram com o documento participando dos
grupos de trabalho. (fonte: Portal da SED)

4

atividades foi organizada para buscar garantir a segurança de todos. A adoção de medidas de segurança para o retorno à sala de aula teve
como resultado o baixo índice de contágio nas escolas: entre alunos, sempre inferior a 0,2% e, entre professores, nunca acima de 1%. O
monitoramento dos dados é realizado pela SED em um painel digital e interativo atualizado em tempo real, com informações de casos
suspeitos e confirmados entre professores, estudantes e demais profissionais da rede estadual de ensino.
A antecipação da vacinação dos profissionais de educação, iniciada em 26 de maio, também contribuiu para a educação no âmbito da
pandemia. A SED coordenou a criação do Plano de Vacinação, a partir do 'Censo da Educação Catarinense', que detalhou informações de
201 mil pessoas, entre professores, gestores, técnicos e demais trabalhadores que atuam no segmento (profissionais de limpeza, serviços
gerais, alimentação, vigilantes). Assim, o ano encerrou com mais de 90% dos alunos da rede estadual frequentando a escola, sendo que 70%
dos alunos da rede estadual frequentaram o ensino 100% presencial, garantindo aos
estudantes do grupo de risco a continuidade no ensino remoto.
Para garantir a qualidade de ensino, houve investimentos consideráveis nas
áreas de tecnologias educacionais, infraestrutura escolar e valorização de
professores. O valor investido em Educação pelo Governo de Santa Catarina
alcançou R$ 7,7 bilhões em 2021, o maior da história, e representa 27,40% da
receita total do Estado, ultrapassando assim, o mínimo constitucional de 25% da
receita líquida do Estado para a manutenção e o desenvolvimento do ensino público.

Esse valor foi aplicado, de forma planejada, em 53 programas que abarcam
cerca de 280 projetos e mais de 1.800 planos de ação4 elaborados para atender as
demandas educacionais catarinenses.
Figura 2-Investimento na Educação em 2021.
Elaboração: SED/DIAF/GEAPO
4

Dados do SIS – Sistema Integrado da SED extraídos em 28/12/2021 do Painel interno de Monitoramento da Execução dos Programas, Projetos e Ações da SED.
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Os dados constam no Painel interno de Monitoramento da Execução dos Programas, Projetos e Ações da SED que permite o
acompanhamento da vinculação dos projetos a cada uma das 19 metas e 312 estratégias do PEE/SC, como a imagem a seguir mostra.

Figura 3-Vinculação dos Programas por Metas do PEE/SC
Fonte: Painel Monitoramento da execução dos programas, projetos e ações da SED
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Entre os projetos desenvolvidos pela SED, destaque para os da área de
tecnologia. Para ampliar o uso da tecnologia nas escolas, foram entregues
tablets e computadores para equipar os laboratórios de informática nas
escolas, além de televisores de 55" e notebooks para atividades administrativas
e pedagógicas. Ainda houve a entrega de kits para a criação de laboratórios de
matemática, biologia, física e química em várias escolas do Estado.
O ano também marcou uma reformulação na área de Infraestrutura

Figura 4-Equipamentos de tecnologia entregues na Rede Estadual

Escolar. Com a chegada de 50 engenheiros, as obras avançaram e as
reivindicações históricas foram atendidas, somando mais de 700 escolas com intervenções. Também há 47 escolas em obras de reformas ou
ampliações e mais de 20 com editais publicados em fase de licitação, montante que ultrapassa R$ 100 milhões de investimento.
Para a otimização das redes de ensino, houve o repasse de R$ 538 milhões às redes municipais, direcionados à construção, reformas
e ampliação de creches, escolas e ginásios. A aplicação destes recursos está sob responsabilidade dos municípios, sendo que alguns já
foram aplicados em 2021.
Também houve o início das atividades em duas novas instituições de ensino: o Centro de Educação Profissional (Cedup) de
Guaramirim e a EEB Prof. José Faria Neto, localizada no Distrito de Ibicuí, município de Campos Novos, no meio oeste do estado. E ainda o
investimento de R$ 6,9 milhões para aquisição do prédio da EEF Sagrado Coração de Jesus, no município de Canoinhas.
Outros destaques, agora na área Pedagógica, dizem respeito à criação do Educa SC, que
inclui dois canais em TV aberta que transmitem o dia inteiro aulas de reforço e complemento aos
estudantes da rede estadual, como forma de recuperar os prejuízos de aprendizado causados
pela pandemia. O Portal Educa SC traz os canais disponíveis, grade de aula, conteúdos
complementares e notícias voltadas à comunidade escolar.

Figura 5-Logo Educa SC
Fonte: Portal SED
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Outro avanço foi a criação da Política de Alfabetização da Rede Estadual de Ensino, alinhada ao Currículo Base do Território
Catarinense. O objetivo é estabelecer diretrizes para garantir o direito à alfabetização de crianças, jovens e adultos, normatizando iniciativas
que antes eram pontuais. Finalizado em junho, o documento foi construído coletivamente com sugestões de profissionais que atuam nas
escolas e será implantado em 2022.
Santa Catarina foi pioneira na elaboração do portfólio com 25
Componentes Curriculares Eletivos, que compõem a parte flexível do currículo,
em que o estudante pode ampliar seus conhecimentos de forma diversificada e
de acordo com o seu interesse. A novidade foi incorporada pelas 120 escolaspiloto do Novo Ensino Médio, e será estendida a todas as unidades da rede em
2022. Além disso, Santa Catarina foi o primeiro estado a entregar o Plano de
Implementação do Novo Ensino Médio ao Ministério da Educação (MEC), no
fim do mês de setembro.
Figura 6-Portifólios NEM
Fonte: Portal SED

O Governo realizou o maior investimento em transporte escolar da história de Santa Catarina. Foram R$ 86,4 milhões destinados à
aquisição de veículos para qualificar o transporte de estudantes catarinenses e ainda R$ 144,2 milhões em repasses aos municípios.

A valorização dos professores foi um dos principais investimentos da SED em 2021. Todos os profissionais da categoria com ensino
superior e carga horária de 40 horas passaram a ter remuneração mínima de R$ 5 mil, medida retroativa a fevereiro de 2021. Para além da
valorização financeira, a SED priorizou investimentos no valor de R$ 5,93 milhões para melhorar as condições de trabalho dos docentes e
ampliar o uso da tecnologia na sala de aula realizando a distribuição de 1473 notebooks a todos os professores efetivos e gestores da
Grande Florianópolis.
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O Programa de Bolsas Universitárias de Santa Catarina (Uniedu) recebeu orçamento recorde, com R$363 milhões aplicados5 em
bolsas de graduação e pós-graduação, incremento de 37,98% em relação a 2020 (R$263,1 milhões). Em relação à graduação, foram 52.812
bolsas divididas entre os dois semestres de 2021, enquanto na pós-graduação o ano somou 911 bolsistas contemplados.

Figura 7-Investimentos Uniedu
Elaboração: SED/DIAF/GEAPO

Por fim, destacou-se neste ano de 2021, o sistema de inteligência de dados 'Educação
na Palma da Mão', que garantiu à SED o primeiro lugar geral e o primeiro lugar na
modalidade 'Gestão da Educação Pública da 3ª Edição do “Prêmio Boas Práticas em Gestão
Pública de Santa Catarina”, do Departamento de Administração Pública do Centro de
Ciências da Administração e Socioeconômicas da Universidade do Estado de Santa Catarina
(Udesc/Esag).

Figura 8-Logo Educação na Palma da Mão
Fonte: Portal SED

5

Valor relativo a 2021, executado até 14/02/2022
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O Planejamento Estratégico da SED (2019 – 2022), construído com base no PEE/SC, no Plano PDSC 20306 e na Mensagem do
Governador7, além de apresentar a identidade institucional, a análise do ambiente e o mapa estratégico da SED, traz também os projetos
estratégicos, com destaque para o programa Minha Nova Escola, criado pela gestão governamental do poder executivo estadual a partir do
conceito de uma Educação Inovadora diretamente associada às tecnologias no ambiente educacional.

O objetivo geral do programa é qualificar
as escolas públicas da rede estadual, no que
tange à infraestrutura e aos equipamentos;
ampliação do transporte escolar; qualificação
permanente dos profissionais, viabilizando aos
alunos e professores espaços mais adequados,
atrativos e acolhedores que possam contribuir
para novas oportunidades de aprendizagem,
respeitadas as necessidades de cada escola.
Figura 9-Eixos do Programa Minha nova Escola
Fonte: Planejamento Estratégico SED (2019-2022)

Feita a devida contextualização de 2021, nas próximas partes será aprofundada a situação das metas e o acompanhamento da
execução das ações vinculadas às metas previstas na Lei do Plano.

6

O Plano de Desenvolvimento de Santa Catarina 2030 (PDSC 2030) é um marco de orientação de planejamento de médio e longo prazo para o desenvolvimento estadual para o período
de 2018 a 2030. O PDSC 2030 traça objetivos, indicadores, metas e ações estratégicas voltadas a reduzir as desigualdades e promover a equidade social, buscar desenvolvimento regional
sustentável, impulsionar o desenvolvimento inovativo e a capacidade empreendedora da sociedade catarinense.
7
Mensagem do Governador é um documento oficial endereçado à Assembleia Legislativa que, a partir de 2018, compõe a Prestação de contas do governo como um informativo sobre o
contexto administrativo, social e econômico do Estado e pode ser acessado no site da Secretaria de Estado da Fazenda, através do link:
https://www.sef.sc.gov.br/transparencia/relatorio/8/Balan%C3%A7o_Geral_do_Estado.
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Situação Atual das Metas
Uma das tarefas de monitoria dos planos consiste em acompanhar os resultados dos indicadores educacionais produzidos pelo
Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) que, segundo a Lei Federal nº 13.005 de 25 de junho de 2014,
é o responsável por publicar, a cada dois anos, estudos para aferir a evolução no cumprimento das metas estabelecidas no Plano Nacional
de Educação (PNE) e nos planos estaduais e municipais. Essas pesquisas contêm informações organizadas por ente federado e
consolidadas em âmbito nacional, tendo como referência os estudos e as pesquisas do Censo Demográfico, da Pesquisa Nacional por
Amostra de Domicílios (PNAD) e dos censos nacionais da educação básica e superior.
Os dados que constam neste relatório são os do Relatório do 3º ciclo de monitoramento das metas do Plano Nacional de Educação –
2020, biênio 2018 – 2019, pois, até a finalização deste documento, em janeiro de 2022, o Inep não havia
divulgado a nova pesquisa.
Os indicadores educacionais apresentados pelo Inep comprovam que Santa Catarina avançou no
cumprimento de diferentes metas, entre elas, 2, 3, 4, 8, 9, 13 e 14. Mesmo com esses importantes avanços que
serão apresentados a seguir, o Estado ainda tem grandes desafios até o final da vigência do plano em relação
a outras metas, como as 6, 10 e 11.
Neste capítulo, seguem os dados fornecidos pelo Inep para acompanhamento de cada meta, garantindo
a apresentação de uma série histórica e o destaque para a situação atual.

Figura 10-Relatório 3º Ciclo
Monitoramento PNE
Fonte: INEP (2020)
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Meta 1 - Universalizar, até 2016, a educação infantil na pré-escola para as crianças de 4 (quatro) a 5 (cinco) anos de idade e ampliar a oferta de educação
infantil em creches de forma a atender, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) das crianças de até 3 (três) anos até o final da vigência deste PEE/SC.
SITUAÇÃO DA META – 2018 – SC

M1I1–Série histórica do percentual de crianças de 4 e 5 anos de idade que frequentam a escola ou
creche– BR, Sul e SC – 2013 a 018

94,3% das crianças de 4 a
5 anos de idade frequentam
a escola ou a creche
(≈163.279 crianças)
Meta 2016: 100%

5,7% estão fora da escola
(≈9.894 crianças)

Fonte: Inep (2020) com base em dados da Pnad/IBGE (2004-2015) e Pnad continua/IBGE (2016-2018).Elaboração: DIPE/SED-SC

48,7% das crianças de 0 a

M1I2 – Percentual de crianças de 0 e 3 anos de idade que frequentam a escola ou creche – BR, Sul
e SC – 2013 a 2018

3 anos de idade frequentam
escola ou a creche (≈166.957
crianças de 342.712)
Meta 2024: 50%

1,3

Faltam
pontos
percentuais para o alcance
da meta

Fonte: Inep (2020) com base em dados da Pnad/IBGE (2004-2015) e Pnad continua/IBGE (2016-2018). Elaboração: DIPE/SED-SC
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Meta 2 – Universalizar o ensino fundamental de 9 (nove) anos para toda a população de 6 (seis) a 14 (quatorze) anos de idade e garantir que, pelo menos,
95% (noventa e cinco por cento) dos estudantes concluam essa etapa na idade recomendada, até o último ano de vigência deste Plano.
SITUAÇÃO DA META – 2019 – SC

M2I1 – Percentual de pessoas de 6 a 14 anos que frequentam ou que já concluíram o ensino
fundamental – BR, Sul e SC – 2013 a 2019

98,0% das pessoas de 6 a 14
anos de idade frequentam ou já
concluíram o ensino fundamental
(≈771.554 pessoas)
Meta 2016: 100%

2,0% estão fora da escola
(≈15.746pessoas).
Fonte: Inep (2020) com base em dados da Pnad continua/IBGE (2013-2019). Elaboração: DIPE/SED-SC

85,0%das

pessoas de 16
anos de idade concluíram o
ensino fundamental (≈114.831
pessoas de 127.590)

M2I2 – Percentual de pessoas de 16 anos com pelo menos o ensino fundamental concluído – BR,
Sul e SC – 2013 a 2019

Meta 2024: 95%

10,0%

Faltam
pontos
percentuais para o alcance da
meta.

Fonte: Inep (2020) com base em dados da Pnad continua/IBGE (2013-2019). Elaboração: DIPE/SED-SC
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Meta 3 - Universalizar, até 2016, o atendimento escolar para toda a população de 15 (quinze) a 17 (dezessete) anos de idade e elevar, até o final do
período de vigência deste Plano, a taxa líquida de matrículas no ensino médio para 90% (noventa por cento).
SITUAÇÃO DA META – 2019 – SC

M3I1 – Percentual de jovens de 15 a 17 anos de idade que frequentam a escola ou já concluíram a
educação básica – BR, Sul e SC – 2013 a 2019

95,2% dos jovens de 15 a 17 anos
de idade frequentam a escola ou já
concluíram a educação básica
(≈263.010 jovens)
Meta 2016: 100%

4,8% estão fora da escola
(≈13.261 jovens)

Fonte: Inep (2020) com base em dados da Pnad continua/IBGE (2013-2019). Elaboração: DIPE/SED-SC

77,7% dos jovens de 15 a 17 anos
de idade frequentam o ensino médio
ou já concluíram a educação básica

M3I2 – Percentual de jovens de 15 a 17 anos de idade que frequentam o ensino médio ou possuem
educação básica completa – BR, Sul e SC – 2013 a 2019 – Taxa líquida de matrícula

Meta 2024: 90%

12,3

Faltam
pontos percentuais
para o alcance da meta.

Fonte: Inep (2020) com base em dados da Pnad continua/IBGE (2013-2019). Elaboração: DIPE/SED-SC
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Meta 4 - Universalizar, para o público da educação especial de 4 (quatro) a 17 (dezessete) anos de idade, o acesso à educação básica e ao atendimento
educacional especializado, preferencialmente na rede regular de ensino, com a garantia de sistema educacional inclusivo, de salas de recursos
multifuncionais e serviços especializados, públicos ou conveniados.
SITUAÇÃO DA META
M4I1– Percentual da população de 4 a 17 anos com deficiência por situação de freqüência à escola – Santa Catarina – 2010

Fonte: Inep (2020) com base em dados do Censo Demográfico 2010/IBGE.Elaboração: DIPE/SED-SC

M4I2 – Percentual de matrículas de estudantes de 4 a 17 anos de idade com deficiência, transtorno global do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação em
classes comuns da educação básica – BR, Sul e SC – 2013 a 2019

Fonte: Inep (2020) com base em dados do Censo da Educação Básica/Inep.Elaboração: DIPE/SED-SC
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Meta 5 - Alfabetizar todas as crianças aos 6 (seis) anos de idade ou, até no máximo, aos 8 (oito) anos de idade no ensino fundamental.
SITUAÇÃO DA META – 2016
M5I1 – Distribuição percentual dos estudantes nos níveis de proficiência em Leitura na edição de 2016 da Avaliação Nacional da Alfabetização (ANA)

M5I2 – Distribuição percentual dos estudantes nos níveis de proficiência em Escrita na edição de 2016 da Avaliação Nacional da Alfabetização (ANA)

M5I3 – Distribuição percentual dos estudantes nos níveis de proficiência em Matemática na edição de 2016 da Avaliação Nacional da Alfabetização (ANA)

Fonte: Inep (2020) com base em dados da ANA/Inep.Elaboração: DIPE/SED-SC
Nota: Escalas de Proficiência da ANA disponíveis em: http://portal.inep.gov.br/web/guest/educacao-basica/saeb/matrizes-e-escalas
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Meta 6 - Oferecer educação em tempo integral em, no mínimo, 65% (sessenta e cinco por cento) nas escolas públicas, de forma a atender, pelo menos, 40% (quarenta
por cento) dos estudantes da educação básica, até o final da vigência deste Plano.
SITUAÇÃO DA META – 2019 – SC
M6I1 - Percentual de escolas públicas da educação básica que possuem pelo menos 25% dos
estudantes do público-alvo da Educação em Tempo integral (ETI) em jornada de tempo integral –
2014 a 2019

34,4%

das escolas públicas possuem pelo menos 25% dos
estudantes do público-alvo da ETI em jornada de tempo integral.
Meta 2024: 65%

Fonte: Inep (2020) com base em dados do Censo da Educação Básica/Inep.Elaboração: DIPE/SED-SC

M6I2 – Percentual de estudantes de Educação em Tempo integral – 2014 a 2019

16,3%

dos estudantes públicoalvo da ETI estão na educação
básica pública em tempo integral.
Meta 2024: 40%
Faltam 23,7 pontos percentuais
para o alcance da meta.

Fonte: Inep (2020) com base em dados do Censo da Educação Básica/Inep.Elaboração: DIPE/SED-SC
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Meta 7 - Fomentar a qualidade da educação básica em todas as etapas e modalidades, com melhoria do fluxo escolar e da aprendizagem, de modo a
atingir as seguintes médias estaduais no IDEB:
IDEB
Anos iniciais do ensino fundamental
Anos finais do ensino fundamental
Ensino médio
M7I1 – IDEB anos iniciais do ensino fundamental – SC – Todas as redes de ensino

2015
5,8
5,5
4,7

2017
6,0
5,7
5,2

2019
6,3
6,0
5,4

2021
6,5
6,2
5,6

M7T1 – Taxa de aprovação dos anos iniciais do ensino fundamental – SC – 2005 a 2019
2005
90,3%

2007
93,3%

2009
95,2%

2011
96,6%

2013
96,3%

2015
96,5%

2017
96,5%

2019
96,5%

M7T2 – Nota Prova Brasil – Anos iniciais do ensino fundamental – SC – 2005 a 2019
Área
Líng.Portuguesa
Matemática
M7I2 – IDEB anos finais do ensino fundamental – SC – Todas as redes de ensino

2005
179,34
189,97

2007
184,76
203,71

2009
190,87
212,31

2011
204,90
226,00

2013
213,67
230,83

2015
224,03
236,58

2017
229,6
239,26

2019
227,86
240,36

M7T3 – Taxa de aprovação dos anos finais do ensino fundamental – SC – 2005 a 2019
2005
86,0%

2007
87,1%

2009
86,8%

2011
92,4%

2013
87,6%

2017
90,4%

2015
89,3%

2019
89,9%

M7T4 – Nota Prova Brasil - Anos finais do ensino fundamental – SC – 2005 a 2019
Área
Líng. Portuguesa
Matemática
M7I3 – IDEB ensino médio – SC – Todas as redes de ensino

2005
246,10
252,47

2007
239,39
256,59

2009
251,25
260,37

2011
252,20
264,33

2013
249,13
256,30

2015
267,57
273,41

2017
270,09
272,84

2019
269,82
275,57

M7T5 – Taxa de aprovação do ensino médio – SC – 2005 a 2019
2005
80,8%

2007
83,8%

2009
83,7%

2011
84,5%

2013
79,0%

2015
79,9%

2017
83,6%

2019
82,0%

M7T6 – Nota SAEB – Ensino médio – Santa Catarina – 2005 a 2019
Área
Líng. Portuguesa
Matemática

2005
266,99
286,55

2007
268,90
287,77

2009
275,17
286,99

2011
279,82
294,97

2013
273,08
286,46

2015
276,95
278,07

2017
275,22
283,69

2019
284,32
289,56

Fonte: Inep. Elaboração: DIPE/SED-SC
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Meta 8 - Elevar a escolaridade média da população de 18 (dezoito) a 29 (vinte e nove) anos de idade, de modo a alcançar, no mínimo, 12 (doze) anos de
estudo no último ano de vigência deste Plano, para as populações do campo, quilombolas, indígenas, comunidades tradicionais e dos 25% (vinte e cinco
por cento) mais pobres, igualando a escolaridade média entre negros e não negros declarados à Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
(IBGE).
SITUAÇÃO DA META – 2019
Escolaridade média da população
total de 18 a 29 anos de idade –
SC

12,0 anos de estudos

Escolaridade média a população de
18 a 29 anos de idade residente no
campo – SC

Escolaridade média da população de 18 a
29 anos de idade pertencente aos 25%
mais pobres – SC

11,5 anos de estudos

10,5 anos de estudos

Meta 2024: 12 anos de estudos
M8I1 – Comparativo da série histórica da
escolaridade média da população total de
18 a 29 anos de idade– SC, Sul e BR – 2012
a 2019 – Em anos de estudos

M8I2 – Comparativo da série histórica da
escolaridade média da população residente
no campode 18 a 29 anos de idade– SC, Sul e
BR – 2012 a 2019 – Em anos de estudos

Razão (%) entre a escolaridade média
de negros e a de não negros da
população de 18 a 29 anos – SC

M8I3 – Comparativo da série histórica da
escolaridade média da população pertencente
aos 25% mais pobres de 18 a 29 anos de
idade– SC, Sul e BR – 2016 a 2018 – Em anos de

Meta 2024: 100%
M8I4 – Razão (%) entre a escolaridade média de negros e
a de não negros da população de 18 a 29 anos – SC, Sul e
BR – 2012 a 2019

estudos

Fonte: Inep (2020) com base em dados da Pnad continua/IBGE (2012-2019).Elaboração: DIPE/SED-SC
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Meta 9 - Elevar a taxa de alfabetização da população com 15 (quinze) anos ou mais de idade para 98% (noventa e oito por cento) até 2017 e, até o final da
vigência deste Plano, reduzir em 50% (cinquenta por cento) a taxa de analfabetismo funcional.
SITUAÇÃO DA META – 2019 – SC

M9I1 – Taxa de alfabetização de pessoas de 15 anos ou mais de idade – BR, Sul e SC – 2012 a 2019

97,7%

da população de 15
anos ou mais de idade é
alfabetizada.
Meta 2017: 98%

0,3

Falta
ponto percentual para
o alcance da meta.

Fonte: Inep (2020) com base em dados da Pnad continua/IBGE (2012-2019).Elaboração: DIPE/SED-SC

M9I2 – Taxa de analfabetismo funcional de pessoas de 15 anos ou mais de idade – BR, Sul e SC – 2012 a 2019

9,5% de analfabetos funcionais com 15 anos ou
mais de idade.
Meta 2024: Redução de 50% da taxa de
analfabetismo funcional (ano referência 2014).

Fonte: Inep (2020) com base em dados da Pnad continua/IBGE (2012-2019).Elaboração: DIPE/SED-SC
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Meta 10 - Oferecer, no mínimo, 10% (dez por cento) das matrículas de educação de jovens e adultos, nos ensinos fundamental e médio, na forma
integrada à educação profissional, até o final da vigência deste Plano.

SITUAÇÃO DA META – 2019 – SC

M10I1 – Percentual de matrículas da educação de jovens e adultos na forma integrada à educação
profissional – BR, Sul e SC – 2010 a 2019

1,2% das matrículas de EJA
são na forma integrada à
educação profissional (825

matrículas).
Meta 2024: 10%

Faltam 8,8 pontos
percentuais para o alcance da
meta.

Fonte: Inep (2020) com base em dados do Censo da Educação Básica/Inep.Elaboração: DIPE/SED-SC
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Meta 11 - Triplicar as matrículas da educação profissional técnica de nível médio, assegurando a qualidade da oferta e, pelo menos, 60% (sessenta por
cento) da expansão no segmento público.
M11I1– Total de matrículas em Educação Profissional Técnica (EPT) de nível médio – BR, Sul e SC – 2010
a 2019

SITUAÇÃO DA META – 2019 – SC

65.753 matrículas na EPT de nível médio.
Meta 2024: 217.200 matrículas (Ano base para cálculo: 2014)
Faltam ≈

151 mil matrículas.

Fonte: Inep (2020) com base em dados do Censo da Educação Básica/Inep.Elaboração: DIPE/SED-SC

M11T1 – Matrícula em EPT de nível médio – SC – 2014 a 2019
Rede
Pública
Privada
Total

Ano
2014
31.480
40.920
72.400

2015
16.301
34.813
51.114

2016
30.936
28.583
59.519

2017
33.565
27.205
60.770

2018
35.588
30.778
66.366

2019
34.676
31.077
65.753

Variação Absoluta
2014-2019
3.196
-9.843
-6.647

Variação %
2014-2019
10,15%
-24,05%
-9,18%

Fonte: INEP/Censo da Educação Básica
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Meta 12 - Articular, com a União, a elevação da taxa bruta de matrícula na educação superior para 55% (cinquenta e cinco por cento) e a taxa líquida para
40% (quarenta por cento) da população de 18 (dezoito) a 24 (vinte e quatro) anos de idade, assegurada a qualidade da oferta e expansão para, pelo
menos, 40% (quarenta por cento) das novas matrículas, nas instituições de ensino superior públicas e comunitárias.
SITUAÇÃO DA META – 2019 – SC

M12I1 – Taxa bruta de matrículas na graduação – BR, Sul e SC – 2012, 2017 e 2019

46,1%

é a taxa bruta de
matrículas na graduação
Meta 2024: 55%

Faltam
8,9
pontos
percentuais para o alcance da
meta
Fonte: Inep (2020) com base em dados da Pnad continua/IBGE (2012/2017/2019).Elaboração: DIPE/SED-SC

33,7% da população de 18 a 24

M12I2 – Taxa líquida de escolarização8 na graduação – BR, Sul e SC – 2012, 2017 e 2019

anos de idade frequentam ou já
concluíram a graduação (238.404
pessoas).
Meta 2024: 40%

6,3

Faltam
pontos percentuais
para o alcance da meta.

Fonte: Inep (2020) com base em dados da Pnad continua/IBGE (2012/2017/2019).Elaboração: DIPE/SED-SC

8

A taxa líquida de matrícula (TLM) é um indicador de acesso ao sistema educacional por uma população considerada na idade de referência para cursar um determinado nível de ensino.
Em sua definição clássica, a TLM considera apenas o percentual da população de uma faixa etária matriculada em um nível de ensino em relação ao tamanho total da população nessa
faixa etária. A taxa líquida de escolarização (TLE) é um aperfeiçoamento desse indicador que considera também o percentual da população que está dentro da idade de referência, mas já
concluiu o nível de ensino em questão (INEP, 2012). Esse aperfeiçoamento evita que o indicador seja penalizado por um fato virtuoso da escolarização dos jovens: a titulação na idade
adequada. (INEP, 2016, p. 279)
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Meta 13 - Articular, com a União, a elevação da qualidade da educação superior e ampliar a proporção de mestres e doutores do corpo docente em efetivo
exercício no conjunto do sistema de educação superior para 80% (oitenta por cento), sendo, do total, no mínimo, 40% (quarenta por cento) doutores, até
ao final da vigência deste Plano.
SITUAÇÃO DA META – 2018 – SC

M13I1 – Percentual de docentes na educação superior com mestrado ou doutorado – BR, Sul e SC
– 2012 a 2018

77,8% dos docentes com
mestrado ou doutorado.
Meta 2024: 80%

2,2

Faltam
pontos percentuais
para o alcance da meta.

Fonte: Inep (2020) com base em dados do Censo da Educação Superior/Inep (2012-2018).Elaboração: DIPE/SED-SC

37,0% de docentes na

M13I2 – Percentual de docentes na educação superior com doutorado – BR, Sul e SC – 2012 a
2018

educação superior com doutorado.
Meta 2024: 40%

3,0

Faltam
pontos percentuais
para o alcance da meta.

Fonte: Inep (2020) com base em dados do Censo da Educação Superior/Inep (2012-2018).Elaboração: DIPE/SED-SC
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Meta 14 - Fomentar, em articulação com a União, a elevação gradual do número de matrículas na pós-graduação stricto sensu, de modo a atingir a
titulação anual de 2.400 (dois mil e quatrocentos) mestres e 900 (novecentos) doutores, até o final da vigência deste Plano.
SITUAÇÃO DA META – 2018 – SC

M14I1 – Número de titulados em programas de mestrado – BR, Sul e SC – 2012 a 2018

2.604 títulos/ano de
mestrado
Meta 2024: 2.400 títulos/ano
Santa Catarina superou a meta

204

em
títulos/ano de
mestrado, no que se refere ao
indicador M14I1.
Fonte: Inep (2020) com base em dados do Sistema de Informações Georreferenciadas (GeoCapes). Elaboração: DIPE/SED-SC

916 títulos/ano de doutorado.

M14I2 – Número de titulados em programas de doutorado – BR, Sul e SC – 2012 a 2018

Meta 2024: 900 títulos/ano de
doutorado
Em 2018, Santa Catarina superou
a meta em

16 títulos/ano de

doutorado, no que se refere ao
indicador M14I2.

Fonte: Inep (2020) com base em dados do Sistema de Informações Georreferenciadas (GeoCapes).Elaboração: DIPE/SED-SC
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Meta 15 - Garantir, em regime de colaboração entre a União, o Estado e os Municípios, no prazo de 1 (um) ano de vigência deste Plano, política estadual
de formação inicial e continuada, com vistas à valorização dos profissionais da educação, assegurando que todos os professores da educação básica e suas
modalidades possuam formação específica de nível superior, obtida em curso de licenciatura na área de conhecimento em que atuam, bem como a
oportunização, pelo Poder Público, de periódica participação em cursos de formação continuada.
Percentual de docências de professores com formação superior adequada à área de conhecimento que lecionam– 2013 a 2019
M15I1 – Educação Infantil

M15I3 – Anos finais do ensino fundamental

M15I2 – Anos iniciais do ensino fundamental

M15I4 – Ensino médio

Fonte: Inep (2020) com base em dados do Censo da Educação Básica/Inep.Elaboração: DIPE/SED-SC

26

Meta 16 - Formar 75% (setenta e cinco por cento) dos professores da educação básica em nível de pós-graduação até o último ano de vigência deste Plano,
e garantir a todos os profissionais da educação básica formação continuada em sua área de atuação, considerando as necessidades, demandas e
contextualização dos sistemas de ensino.
SITUAÇÃO DA META – 2019 – SC

M16I1 – Percentual de professores da educação básica com pós-graduação lato sensu ou stricto
sensu – BR, Sul e SC – 2013, 2016 e 2019

57,5% dos professores da
educação básica possuem pósgraduação (50.194professores).
Meta 2024: 75%

Faltam 17,5 pontos percentuais
para o alcance da meta.
Fonte: Inep (2020) com base em dados do Censo da Educação Básica/Inep.Elaboração: DIPE/SED-SC

M16I2 – Percentual de professores da educação básica que realizaram cursos de formação
continuada – BR, Sul e SC – 2013, 2016 e 2019

Fonte: Inep (2020) com base em dados do Censo da Educação Básica/Inep.Elaboração: DIPE/SED-SC

27

Meta 17 - Valorizar os profissionais do magistério da rede pública de educação básica, assegurando no prazo de 2 (dois) anos a existência de plano de
carreira, assim como a sua reestruturação, que tem como referência o piso nacional, definido em lei federal, nos termos do inciso VIII, do art. 206, da
Constituição Federal, a fim de equiparar o rendimento médio dos demais profissionais com escolaridade equivalente, até o final do sexto ano da vigência
deste Plano.
SITUAÇÃO DA META
Rede Municipal - Existência de PCR para a carreira do magistério e dos não docentes, de limite de carga horária para o desempenho de atividades de interação com alunos e da carga
horária para o desempenho de atividades de interação com estudantes e do piso salarial do magistério público – 2018

Rede estadual - Santa Catarina possui plano de carreira para o magistério público estadual – Lei Complementar nº 668/2015 (M17I1). Prevê o limite máximo de 2/3 da carga horária para
atividades de interação com os educandos (M17I2). Cumpre o que estabelece a Lei nº 11.738/2008 sobre o piso salarial nacional profissional (M17I3). Possui plano de carreira para os
profissionais da educação não docentes (M17I4).
M17I5 - Percentual de vínculos docentes estáveis nas redes municipal e estadual - Brasil, Região Sul e Santa Catarina - 2019

M17I6 – Razão(%) entre o salário médio de professores da educação básica da rede pública e o salário médio de não professores com escolaridade equivalente – BR, Sul e SC – 2012 a 2019

O salário médio do professor corresponde a

82,9% do salário médio dos não professores
(2019).
Meta 2021: 100%

17,1

Faltam
pontos percentuais para o
alcance da meta.

Fonte: Inep (2020) com base em dados da Pnad continua/IBGE (2012-2019).
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Meta 18 - Garantir em legislação específica, aprovada no âmbito do Estado e dos Municípios, condições para a efetivação da gestão democrática, na
educação básica e superior públicas que evidencie o compromisso com o acesso, a permanência e o êxito na aprendizagem do estudante do Sistema
Estadual de Ensino, no prazo de 1 (um) ano após a aprovação deste Plano.
M18I1 - Percentual de escolas públicas que selecionam diretores por meio de processo seletivo qualificado e eleição com participação da comunidade escolar – 2019 - SC
Dependência administrativa
Tipo
Estadual
Federal
Municipal
Concurso público
0
0
0.29
Eleição
0.39
65.79
10.94
Indicação
10.13
21.05
78.42
Outro
4.52
0
1.43
Processo seletivo qualificado
0.08
2.63
4.39
Processo seletivo qualificado e eleição
84.88
10.53
4.54
Fonte: Inep (2020). Elaboração: DIPE/SED-SC

M18I2 - Percentual de existência de colegiados intraescolares (conselho escolar, associação de pais e mestres, grêmio estudantil) nas escolas públicas brasileiras – 2019 SC
UF

Santa Catarina

Dependência administrativa
Estadual
Federal Municipal
69,24% 54,70%
48,82%

Fonte: Inep (2020). Elaboração: DIPE/SED-SC

M18I3 - Percentual de existência de colegiados extraescolares (Conselho Municipal de Educação, Conselhos de Acompanhamento e Controle Social do Fundeb,
Conselhos de Alimentação Escolar e Fórum Permanente de Educação) nos municípios – 2018 – SC

88,73%
M18I4 - Percentual de oferta de infraestrutura e capacitação aos membros de Conselho Municipal de Educação, Conselhos de Acompanhamento e Controle Social do
Fundeb e Conselhos de Alimentação Escolar nos municípios – 2018 – SC

66,38%
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Meta 19 - Ampliar o investimento público em educação pública de forma a atingir, no mínimo, o patamar de 7% (sete por cento) do Produto Interno Bruto
(PIB) do Estado no quinto ano de vigência deste Plano e, no mínimo, o equivalente a 10% (dez por cento) do PIB ao final do decênio.
Indicadores da Meta: M19I1 - Gasto público em educação pública em proporção ao PIB
M19I2 - Gasto público em educação em proporção ao PIB
Nos Relatórios do 2º e do 3º Ciclos do PNE 2014-2024 não foram disponibilizados os resultados desse indicador para as Unidades de Federação.
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Ações Executadas em 2021
Nesta parte, serão apresentadas as principais ações realizadas pela Secretaria de Estado da Educação (SED) e pela Fundação
Catarinense de Educação Especial (FCEE) ao longo de 2021.

Organizadas conforme previsto no Planejamento Estratégico da SED (2019-2022), ou seja, pelos cinco eixos do Programa Minha Nova
Escola: Educação Inovadora, Infraestrutura Escolar, Gestão Total, Qualificação Permanente e Além da Escola, as ações representam o
empenho do Governo do Estado em planejar suas ações a partir das Metas e Estratégias previstas no Plano Estadual de Educação de Santa
Catarina - 2015-2024.

As metas correspondentes a cada eixo são apresentadas em destaque logo no início do texto, permitindo acompanhar o atendimento
ao Plano Estadual.

1. EDUCAÇÃO INOVADORA
Este primeiro eixo está dividido em duas partes, pois envolve a aquisição e implantação de equipamentos tecnológicos, mobiliários,
laboratórios e materiais para as escolas, além de iniciativas na área pedagógica e inovações na área de serviços voltados à comunidade
escolar.
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1.1 - Área pedagógica

Metas correspondentes: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 15, 18


Aprovação do Currículo Base do Ensino Médio do Território Catarinense (CBTC - EM), que teve a elaboração no início de abril de 2019, por meio do
Programa de Apoio à Implementação da Base Nacional Comum Curricular (ProBNCC), contou com a participação de profissionais da Rede, apoiados por
uma consultora geral de currículo. A implementação do CBTC - EM na rede estadual está sendo realizada por meio das formações de professores.



Continuidade da implantação do projeto piloto do Novo Ensino Médio (NEM) em 120 escolas que atenderam 14.516 estudantes do estado e publicação
dos portfólios com os Componentes Curriculares Eletivos, referente à parte flexível do Currículo que servirá de base para a implantação em todas as
escolas do ensino médio da Rede, a partir de 2022.



Ampliação da oferta de matrizes curriculares de tempo integral, para a implantação do Novo Ensino Médio, perfazendo um total de 71 escolas e 19.620
estudantes no ano de 2021.



Elaboração dos Roteiros Pedagógicos do Componente Projeto de Vida: material de apoio aos professores do Novo Ensino Médio. Documento
constituído por 15 Unidades Temáticas, que complementam o Currículo Base do Ensino Médio do Território Catarinense.



Ampliação da oferta de vagas em programas e projetos de repercussão Estadual e Nacional no âmbito da Educação Profissional e Tecnológica para
estudantes do ensino médio, por meio do projeto Gestão de Programas e Projetos Educacionais – Parcerias, como os oferecidos em parceria entre a
Secretaria de Educação (SED) e o Instituto Iungo e a Fundação Telefônica da Vivo. As outras parcerias aconteceram entre a SED e a Secretaria de
Educação Profissional e Tecnológica (Setec) do Ministério da Educação, nos cursos do Pronatec Qualifica Mais (FIC modalidade EAD), Pronatec
Mediotec, Pronatec FIC e Pronatec Prisional, atendendo 1.189 estudantes de 16 instituições educacionais em 32 cursos ofertados.



Atualização do Caderno de Diretrizes da Educação Profissional de SC de acordo com as diretrizes do Novo Catálogo Nacional de Cursos Técnicos,
documento que norteia a oferta de cursos técnicos no Brasil, com o objetivo de atualizar as diretrizes dos cursos já ofertados e direcionar a escolha e a
construção dos novos cursos técnicos integrados e concomitantes ao Novo Ensino Médio ofertados para a Rede.



Finalização da Política de Alfabetização na Rede Estadual de Ensino, com o intuito de qualificar os processos de ensino e aprendizagem no âmbito da
alfabetização em suas múltiplas facetas (linguística, interativa e sociocultural).



Adesão da rede estadual de ensino ao Projeto Tempo de Aprender do Governo Federal (MEC) decorrente da Política Nacional de Alfabetização que visa
estimular novas práticas pedagógicas de alfabetização.
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Implementação do Currículo Base da Educação Infantil e do Ensino Fundamental do Território Catarinense (CBTC - EI e EF) que atendeu 901 escolas,
com investimento de R$ 73 mil, por meio das seguintes ações:
o

Projeto Nossa Escola Lê! que tem como objetivo promover um ambiente de incentivo à leitura nas escolas que ofertam o Ensino
Fundamental mediante a distribuição de livros de literatura;

o

Projeto Escola Intercultural Bilíngue de Fronteira e Integral que visa promover processos educativos pautados nas relações
interculturais e em práticas pedagógicas interdisciplinares, ampliando a oferta de educação integral em tempo integral;

o

Programa Educação e Família, do Governo Federal, que tem como objetivo fomentar a participação da família na vida escolar e
apoiar no desenvolvimento e construção do projeto de vida do estudante das escolas públicas da rede estadual;

o

Novo componente curricular LEIA (Leitura, escrita, interação e aprendizagem) nos anos iniciais do Ensino Fundamental com foco na
leitura e escrita, como projeto piloto aplicado em 24 turmas dos anos iniciais da EEB Alexandre Godinho, na cidade de Biguaçu. Após
a avaliação dos impactos e as necessidades de ajustes do projeto, será considerada a projeção de ampliação para toda a Rede em
2022;

o

Programa Brasil na Escola, do Ministério da Educação, que pretende induzir e promover estratégias e inovações para assegurar a
permanência, as aprendizagens e a progressão escolar, com equidade e na idade adequada dos estudantes matriculados nos anos
finais do Ensino Fundamental;

o

Programa para Acolhimento a Refugiados e Estrangeiros (PARE), que promove a acolhida humanizada dos estudantes estrangeiros e
refugiados matriculados na rede estadual de ensino, visando minimizar os impactos nos processos de aprendizagem, socialização e
sociabilidade. Além disso, busca garantir o atendimento com apoio pedagógico, assegurando a integração linguística e avanços no
percurso formativo do estudante.



Oferta de aulas na TV por meio do Projeto Aulas na TV, no canal Educa SC, como ação pedagógica complementar ao trabalho educacional desenvolvido
pela SED para ampliar as possibilidades do processo de ensino e aprendizagem, com conteúdos previstos na BNCC e no CBTC, potencializando
mecanismos de acesso diversificados dos estudantes da educação básica ao conhecimento. O total investido no projeto foi de R$ 2,9 milhões. O alcance
da TV aberta gerou em média uma audiência de 2.9 pontos percentuais de audiência. Os números foram obtidos a partir de pesquisa de audiência
realizada pela Mapa Mídia TV, empresa que prestou serviço à emissora contratada.



Implantação da Educação de Jovens e Adultos articulada à Educação Profissional em sete escolas da rede estadual de educação de Santa Catarina para
qualificar os 166 estudantes da Educação de Jovens e Adultos (EJA) para o mercado de trabalho.



Implementação da Política de Educação nos Espaços de Privação de Liberdade que atende 50 unidades prisionais e 21 unidades socioeducativas.
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Implementação da Política de Educação Escolar Quilombola atendendo aos estudantes de 13 unidades descentralizadas de comunidades
remanescentes de quilombos existentes em Santa Catarina.



Criação do painel Programa Aviso por Infrequência dos Alunos (Apoia) para gestão e acompanhamento da infrequência de estudantes da educação
básica. A Ferramenta Apoia, que voltou a ser utilizada no segundo semestre de 2021, está disponível para o sistema de ensino público (estadual e
municipal), privado e federal, integrando a unidade escolar, Conselho Tutelar e Ministério Público no combate à evasão escolar. Em virtude da
pandemia, o controle da infrequência escolar foi realizado pelo Painel Busca Ativa até o primeiro semestre de 2021, que incluiu informações detalhadas
sobre a evasão escolar, por município e região, além de considerar as formas de contato com a família de estudantes evadidos e os órgãos acionados na
tentativa de reintegrá-los, durante o período de atendimento remoto ou híbrido.



Elaboração da Política Estadual de Educação para o Envelhecimento, com a participação de um grupo de profissionais de instituições e entidades,
totalizando 37 pessoas, além da consultora.



Implementação do Programa SC + Acessibilidade Digital investiu R$11,6 milhões em recursos e equipamentos tecnológicos, garantindo às pessoas que
frequentam Instituições Especializadas com deficiência, acesso à inclusão digital. Foram contempladas pelo programa 131 instituições parceiras que
beneficiaram 16.032 estudantes, público da educação especial.



Implementação do Programa SC + Inclusiva: Instrumentalizar para Desenvolver, com um investimento de R$ 8,8 milhões, que visa fomentar o
atendimento especializado em Santa Catarina para mais de 13.800 educandos beneficiados com o uso de estratégias diferenciais, salas de Integração
Sensorial, de PediaSuit e de Psicomotricidade, academia para atividade física, parques adaptados ou jardim sensorial nas Instituições especializadas.

1.2 - Aquisições/Distribuições

Metas correspondentes: 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 19


Aquisição de móveis escolares coletivos, kit de livros de literatura infantil, kit de livros técnicos para professores alfabetizadores, porta livros, kit com
tapete e almofadas, kit jogos didáticos e brinquedos de recreação para pátio para a implementação do projeto Ambientes Alfabetizadores na Escola,
que faz parte da Política de Alfabetização do Estado para a Rede Estadual de Ensino que visa à melhoria do processo de ensino aprendizagem.
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Aquisição de livros técnicos para professores, livros de literatura e jogos pedagógicos com o objetivo de socializar conhecimentos e experiências
exitosas, desenvolvidas nas escolas da Rede Estadual de Ensino, de modo a incentivar práticas pedagógicas alinhadas ao CBTC, promovendo
aprendizagens de professores e estudantes.



Aquisição de equipamentos e implantação de laboratórios interdisciplinares e das áreas de conhecimento, com o investimento aproximado de R$ 73
milhões para atender mais de 700 escolas de Novo Ensino Médio da Rede Estadual.



Implantação do Projeto Eficiência Energética, em parceria com a Celesc, em seis Centros de Educação Profissional (CEDUPs) nas cidades de Joinville,
Chapecó, Lages, Tubarão, Criciúma e Blumenau, que receberam laboratórios para a inclusão de itinerário formativo na grade curricular, envolvendo
cerca de 2,8 mil estudantes com o investimento de R$ 477 mil.



Implantação do programa Cultura Digital e Inovação (PICDI) que adquiriu um ambiente virtual de aprendizagem para a rede de ensino do estado de
Santa Catarina, plataforma Google Classroom, o que possibilitou o ensino e aprendizagem remotos ou híbrido, incluindo a gestão de conteúdo,
atividades, avaliação e tutoria, além de oferta de formação de professores e servidores da rede, com integração aos sistemas já existentes para a gestão
e acompanhamento escolar da rede de ensino. Em 2021, atendeu 551.558 estudantes e todos os professores da rede estadual de educação.



Investimento de aproximadamente R$ 117,1 milhões em tecnologia para as Unidades Escolares (UEs), conforme alguns projetos:



o

Aquisição de 11.210 computadores, 1.700 lousas digitais, 3.600 tablets, 700 TVs, 3.220 componentes eletrônicos, 850 gabinetes de
recarga, 160 access point e 2.500 suportes de projetor distribuídos em todas as 1.064 unidades de ensino da Rede Ensino Estadual de
Santa Catarina, com investimento que ultrapassou 107,1 milhões;

o

Investimento de mais de R$ 9,9 milhões na instalação de Internet Banda Larga (Fibra Ciasc) nas UEs. Aquisição de 593 pontos
GovLink (30 a 100MB). Contratação de internet via fibra ótica (4 a 10MB) para 299 UEs e via antena satélite (2 a 10MB) para 137 UEs;

o

Disponibilização do aplicativo Sala Estudante SC e patrocínio de dados móveis pela SED para que estudantes e professores que
atuam em sala de aula da rede estadual de ensino acessem o aplicativo. Em 2021, foram 123 mil usuários que baixaram o aplicativo
e fizeram o uso dos dados móveis, utilizando 3,97 TB de dados para navegação. O investimento total no projeto foi de R$ 28 mil
reais, com parcerias com as operadoras Claro, Vivo e Oi;

o

Entrega inicial de 1473 notebooks para todos os profissionais da educação que atuam nas escolas da rede estadual de Santa Catarina,
com investimento de R$ 5,93 milhões.

Implantação do modelo de Escolas Cívico-Militares (Pecim) em sete escolas da rede estadual, atendendo aproximadamente 4.298 estudantes. Foram
investidos R$3 milhões na aquisição de uniformes para os estudantes participantes.
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Investimento de R$3 milhões para a ampliação e implementação de 27 polos de Atendimento Educacional Especializado (AEE) na área de altas
habilidades/superdotação e a previsão da criação de mais 23 novos polos até 2025 com a aquisição de recursos educacionais (computadores, conjuntos
de materiais de artes, jogos educativos, coleção de livros e kits de robótica educacional).



Investimento de aproximadamente R$10 milhões no programa Mobilidade Inclusiva, que visa disponibilizar tecnologia assistiva, como bengala, cadeira
de rodas e sistema computadorizado, à pessoa com deficiência, e assim proporcionar maior independência, por meio da ampliação de sua mobilidade,
comunicação e aprendizado.

2. INFRAESTRUTURA ESCOLAR
Este eixo diz respeito à aquisição de terrenos, construção, reformas, manutenções e contratação de serviços sob demanda para as
escolas.

Metas correspondentes: 1, 2, 3, 4, 6, 7


Investimento de R$ 165 milhões em manutenção civil de 889 escolas e de serviços como capina e roçada, limpeza de caixa d’água, desratização e
limpeza de ar-condicionado em todas as escolas.



Investimento de R$ 159,9 milhões para reformas e/ou ampliações de 300 escolas.



Avaliação de estrutura condizente para os CEDUPs Agrotécnico para Inovação por intermédio da parceria com a Epagri para avaliação de estrutura
mínima necessária para atendimento dos Estudantes dos CEDUPs agrícolas e posterior aquisição de novos maquinários para os laboratórios agrícolas e
reestruturação dos internatos.



Licitação para a construção de 106 quadras esportivas, com investimento de R$ 345 milhões.
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Repasse de R$ 598 mil para 289 municípios realizarem investimentos em construção, reforma e ampliação das escolas e atender ao programa de
Municipalização do Ensino Fundamental, regulamentado pelo Decreto 512/2011, que pretende fomentar as discussões e a organização da oferta da
Educação Básica priorizando aos municípios a oferta da Educação Infantil e Anos Iniciais e, ao Estado, os Anos Finais e o Ensino Médio.

3. GESTÃO TOTAL
Este eixo envolve diferentes frentes de ação voltadas à gestão administrativa e à melhoria do desempenho escolar dos estudantes.

Metas correspondentes: 2, 5, 7, 9, 12, 14, 15, 17, 18, 19


Aprovação da emenda Constitucional 083/2021 com efeitos retroativos a 1º de fevereiro de 2021 que garantiu a remuneração mínima a todos os
servidores integrantes da carreira do magistério público de Santa Catarina, nos valores de R$ 3,5 mil para o nível I, R$ 4 mil para o nível II e R$ 5 mil para
os níveis III, IV, V e VI. O total investido projetado para 2021 é de R$ 678 milhões.



Nomeação de 4.248 profissionais efetivos para o quadro do magistério da rede estadual de ensino de Santa Catarina, de fevereiro de 2018 a dezembro
de 2021. Em 2021, foram efetivados 154 especialistas em Assuntos Educacionais, 32 Assistentes de Educação e 723 Professores.



Ampliação do Sistema de Inteligência de Dados “Educação na Palma da Mão”. Em 2021 foram criados mais 16 painéis e reestruturados ou atualizados
outros 22. Desde 2019, são 83 painéis ativos e disponíveis internamente ou externamente no Portal da SED, com indicadores sobre a evolução das
matrículas na educação básica, alimentação escolar, registro de aulas nos regimes presencial e não presencial por parte dos professores, mapeamento
do atendimento escolar nos regimes presencial e não presencial, investimentos em educação, avaliação institucional, registro e acompanhamento das
situações de violências nas escolas, registro e acompanhamento da frequência e evasão escolar, monitoramento da Covid19 nas escolas, dentre outros,
que na sua maioria têm atualização mensal. Foram investidos, aproximadamente, R$ 26 mil em 2021.



Realização de formação continuada em Gestão Escolar para 1050 diretores de unidades escolares e 1.033 assessores de direção, com investimento de
R$ 12 mil.
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Implementação do Programa de Educação Alimentar Nutricional (EAN) para as escolas da rede estadual, com parceria entre a Educação Ambiental da
SED e a Secretaria do Meio Ambiente de Santa Catarina- SEMA, por meio do projeto intitulado Consumo Consciente - Descarte Inteligente, com
orçamento previsto de R$ 937 mil.



Aquisição de gêneros alimentícios pelo Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), num investimento de R$ 9 milhões para atender todas as
escolas e estudantes da rede estadual de ensino.



Aquisição de produtos perecíveis para abastecer todas as unidades escolares de autogestão com os produtos necessários para a preparação da
alimentação, totalizando mais de R$ 7 milhões em investimentos; e Aquisição de insumos alimentícios específicos para as escolas Indígenas de
autogestão de Laguna, Tubarão, Araranguá, Ibirama, Blumenau, Joinville, Brusque, Chapecó, Xanxerê, Seara e Grande Florianópolis.



Repasse de R$ 924 mil para as escolas por meio do Cartão de Pagamento do Estado de Santa Catarina (CPESC). Os valores foram repassados às escolas
em três parcelas pagas em março, agosto e dezembro, agilizando a compra de materiais do cotidiano escolar e a contratação de prestadores de serviços
para pequenos reparos na estrutura.



Repasse financeiro aos Centros de Atendimento Educacional Especializado na modalidade de repasse direto (MRD), cedência de professores,
implantação de Sistema de enturmação digital por meio do Sistema Argus, totalizando um investimento superior a R$ 28 milhões. O número de
beneficiados em 2021 é de 30.840 educandos.



O Programa SC + Mobiliário Acessível visa garantir qualidade e conforto para os professores e alunos nas Instituições de educação especial. Para isso
foram investidos R$ 5,9 milhões na aquisição de mobiliário educacional acessível para 75 instituições parceiras contempladas pelo programa que
beneficiaram 9 mil educandos.

4. QUALIFICAÇÃO PERMANENTE
Este eixo do Programa Minha Nova Escola está relacionado a todas as ações voltadas à qualificação da comunidade escolar, a oferta
de bolsas para a graduação e pós-graduação e aos cursos de formação direcionados a professores, gestores e técnicos da SED.

Metas correspondentes: 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18
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Liberação de R$ 467,2 milhões para concessão de 52.961 bolsas de estudos para os cursos de graduação e 911 para os cursos de pós-graduação por
meio do Programa de Bolsas Universitárias de Santa Catarina (Uniedu). Em 2021, houve aumento de 76% em relação ao valor investido em 2020, que
totalizou R$ 264,3 milhões.



Formação para 4 mil professores sobre Currículo Base do Ensino Médio do Território Catarinense, totalizando 167 horas de curso.



Formação para 3.730 professores sobre a Implantação do Novo Ensino Médio na Rede Estadual de Ensino, totalizando 60 horas de curso.



Formação continuada para professores que atuaram nas 120 escolas piloto do Novo Ensino Médio em parceria do Instituto Iungo, por meio do Termo
de Cooperação Técnica.



Formação continuada do Curso “Alfabetização no CBTC” para atender profissionais de 653 escolas, com investimento de R$ 34 mil em parceria com o
MEC por meio do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa (Pnaic), confirmando o compromisso da SED com a Alfabetização que planejou cinco
projetos para realizar a implementação da Política de Alfabetização para rede estadual de ensino e a formação continuada de professores
alfabetizadores e demais profissionais que acompanham o processo de alfabetização.



Formação para 40 mil professores na área de Inovação Tecnológica e uso das Tecnologias Educacionais com o objetivo de incentivar o uso das
metodologias ativas e a cultura digital.



Implementação de Políticas da Educação nas Diversidades, por meio de formações continuadas específicas para a Política de Educação do Campo (120
profissionais das escolas do campo; EJA Campo, escolas com a Pedagogia de Alternância, Casas Familiares Rurais e Escolas de Assentamento); Educação
Escolar Quilombola (128 professores e gestores); Educação para as Relações Étnico-raciais, história e cultura afro-brasileira (300 profissionais da
educação, em parceria com a UDESC / NEAB) e Educação Escolar Indígena pelo Programa Ação Saberes Indígenas na Escola (205 professores indígenas
representantes das três etnias catarinenses).



Investimento pela FCEE de R$ 183 mil para a realização da Pós-graduação em Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva.



No ano de 2021, foram investidos R$496,5 mil na capacitação de 4.523 profissionais e R$9 mil na realização de 297 assessorias técnicas. As capacitações
realizadas pela FCEE visam o aperfeiçoamento e a qualificação técnica dos profissionais que atuam direta ou indiretamente com as pessoas com
deficiência, transtorno do espectro autista, transtorno do déficit de atenção/hiperatividade e altas habilidades/superdotação. Enquanto as assessorias
técnicas são ações de qualificação dos serviços de educação especial ofertados no estado por meio das escolas da rede estadual de ensino e das
instituições especializadas conveniadas com a FCEE.
39



Articulação com instituições de ensino superior para o aprimoramento e desenvolvimento de pesquisas interdisciplinares voltadas ao público da
educação especial, por meio de acordos de cooperação com as instituições Fapeu, UDESC e Univali. Investimento: R$ 246,8 mil liquidados e pagos até a
primeira quinzena de dezembro de 2021.

5. ALÉM DA ESCOLA
Eixo referente ao transporte escolar.

Metas correspondentes: 2, 4, 7, 9, 10, 11


Aquisição de 225 novos ônibus e 75 microônibus escolares que foram distribuídos para 295 municípios, em um investimento de R$ 86,4 milhões.



Investimento de R$ 144,2 milhões repassados aos 289 municípios que aderiram ao programa para assegurar transporte escolar gratuito aos 141 mil
estudantes da Educação Básica que residem há pelo menos 3 km de distância da escola mais próxima de sua residência.



Investimento de aproximadamente R$ 22 milhões em transporte com segurança, conforto e acessibilidade às pessoas com deficiência que são
atendidas nas Instituições Conveniadas com a FCEE, por meio do programa SC + Mobilidade (Transporte Adaptado), totalizando em torno de 9 mil
educandos atendidos.
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Considerações Finais
Como explicitado neste documento, o Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado da Educação, realizou esforços no
sentido de cumprir as legislações vigentes relativas à área, especialmente o Plano Estadual de Educação e a Constituição Federal. O
resultado é que grandes desafios, como os impostos pela pandemia, por exemplo, foram, se não vencidos, pelo menos, minimizados. O
principal beneficiado é o cidadão catarinense, que ganha acesso à educação igualitária e de qualidade.
É possível pontuar que os resultados alcançados são consequência do planejamento estratégico, que visa identificar maiores
demandas e gargalos e desenvolver as estratégias e ações necessárias para solucioná-las. No caso da SED, o planejamento tem como base
o Programa Minha Nova Escola, com cinco grandes eixos estratégicos - Educação Inovadora, Infraestrutura Escolar, Gestão Total,
Qualificação Permanente e Além da Escola (transporte escolar) -, e está disseminado em Sistema Integrado da SED (SIS) que, por sua vez,
gera painéis de Business Intelligence (BI), para a consolidação estatística.
Com o apoio da Tecnologia da Informação (TI), torna-se mais fácil e eficiente acompanhar a execução de programas, projetos e ações.
Neste sentido, é possível identificar as iniciativas que terão continuidade no ano de 2022.
No eixo Educação Inovadora, a SED elaborou, de forma pioneira no país, a Política Estadual para o Envelhecimento. Em 2022, o
documento passará por consulta pública, análise e aprovação pelo Conselho Estadual de Educação, com lançamento previsto para junho
seguido de formação de professores e implantação na rede estadual. Está previsto para o ano de 2022, conforme meta 7.27 do PEE, a
implementação do Sistema Estadual de Avaliação da Educação Básica SAESC. Ainda na área pedagógica, será implantada na rede estadual
a Política de Alfabetização, recentemente finalizada e alinhada ao Currículo Base do Território Catarinense, que visa estabelecer diretrizes
para garantir o direito à alfabetização de crianças, jovens e adultos, normatizando iniciativas que antes eram pontuais. E por fim, a
implantação do Novo Ensino Médio, que inova o currículo incrementando a carga horária com uma parte flexível, com a qual o estudante
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poderá ampliar seus conhecimentos de forma diversificada e de acordo com o seu interesse. Em Santa Catarina, o portfólio com 25
Componentes Curriculares Eletivos do Novo Ensino Médio será estendido a todas as unidades da rede, juntamente com a ampliação da
oferta de matrizes curriculares de tempo integral em 109 escolas com a previsão de atender quase 30 mil estudantes catarinenses.
Os investimentos no eixo Infraestrutura Escolar seguem no próximo ano com a continuidade dos repasses de R$ 538 milhões aos
municípios para construção, reforma e ampliação de creches, escolas e ginásios municipais e com as obras de reforma ou ampliação da
escola da rede estadual.
O eixo Gestão Total dá continuidade, em 2022, à política de valorização da carreira do magistério catarinense com a nova tabela de
remuneração, com reajuste de 20% a 56% para todos os servidores a partir de janeiro. As medidas de valorização terão impacto superior a
R$ 1 bilhão no orçamento. Em fevereiro, novos servidores devem reforçar as escolas com a sexta chamada do Concurso Público de Ingresso
no Magistério Público Estadual, realizado em 2017. São vagas para professores, assistentes de educação, orientadores educacionais,
supervisores e administradores escolares. No item Aquisições do eixo Educação Inovadora, o magistério segue sendo valorizado por meio da
entrega dos notebooks para todos os professores da rede estadual de ensino, medida que visa melhorar as condições de trabalho do
professor. Os docentes e gestores efetivos receberão os computadores como doação, enquanto profissionais admitidos em caráter
temporário (ACTs) terão os equipamentos cedidos por comodato ao longo do primeiro semestre de 2022.
No eixo Qualificação Permanente, a SED disponibilizou um edital para que 100 servidores efetivos do magistério catarinense tenham
afastamento remunerado para frequentar cursos de mestrado e doutorado em 2022. Outra ação deste eixo é o Programa Bolsa Estudante,
uma medida voltada para a garantia da permanência do estudante em sala de aula considerando a carga horária maior do Novo Ensino
Médio. O programa oferecerá um auxílio de R$ 6.250 por ano, dividido em 11 pagamentos mensais de R$ 568, entre fevereiro e dezembro. A
expectativa é implementar o programa a partir do início de 2022 com investimento previsto de R$ 375 milhões.
Em 2021, o Governo fez o maior investimento da história catarinense em transporte escolar. A entrega de veículos aos municípios, que
faz parte do eixo Além da Escola, terá continuidade com a entrega de 159 ônibus e 75 microônibus escolares ao longo do primeiro trimestre
de 2022 para que os alunos possam iniciar o ano letivo de forma ainda mais segura e confortável.
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Merece destaque a Conferência Nacional de Educação (Conae) que está em curso, com o tema “Inclusão, Equidade e Qualidade:
compromisso com o futuro da educação brasileira” e conta com um eixo específico para análise das diretrizes e metas dos planos de
educação vigentes. A Conae tem a função de avaliar os planos educacionais e ajudar a construir os novos desafios decenais para a
educação. A etapa estadual foi lançada em 31 de agosto de 2021, previu a realização das conferências preparatórias, das etapas municipais
e/ou intermunicipais com a participação de todos os 295 municípios catarinenses e finalizou o ano de 2021 com a realização das 21 etapas
regionais. Está prevista para abril a etapa estadual, que deve contribuir na análise das 19 metas do PEE/SC, preparando o relatório e a
delegação catarinense para a participação da etapa nacional, anunciada para novembro de 2022.
A educação catarinense tem demonstrado capacidade de gestão e planejamento, mesmo enfrentando um cenário pandêmico. Os
investimentos históricos possibilitaram a superação de dificuldades enfrentadas principalmente ao longo dos últimos dois anos e colocaram
Santa Catarina em destaque nacional, ficando em segundo lugar no prêmio “Destaque Internacional” do Ranking de Competitividade dos
Estados organizado pelo Centro de Liderança Pública (CLP), por ser a unidade da Federação com mais indicadores acima da média da
Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE).
Com um planejamento estratégico centrado no Plano Estadual de Educação, a Secretaria de Estado da Educação de Santa Catarina
confirma seu comprometimento em fazer cumprir a Lei nº 16.794 de 2015, realizando o monitoramento e avaliação das ações e apresentando
à sociedade catarinense mais um relatório anual para prestar contas da gestão governamental do Poder Executivo do Estado.
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