
De: Jhonata Moreira Pereira [JhonataPereira@mec.gov.br] 

Enviado: quarta-feira, 12 de julho de 2017 10:25 
Para: gabinetesemed 

Cc: Fernando Gralha De Souza; Wania Clemente De Castro; Clebson Dos Santos Almeida; 
Martha Marilene de Freitas Souza 

Assunto: Resposta ao ofício nº 1094/GAB/SEMED/2017 

Prezada Sra. Marcia Aparecida Baldini, 
  

Em resposta ao ofício nº 1094/GAB/SEMED/2017, que versa sobre a Solicitação de 

parecer, informamos que recepcionamos a solicitação e efetuamos as pesquisas 

necessárias visando o atendimento do mesmo. 

 

Em cumprimento ao artigo 8º da Lei nº 13.005 de 24 de junho de 2014, que aprova o 

Plano Nacional de Educação – PNE, os estados, o Distrito Federal e os municípios 

elaboraram ou adequaram seus respectivos planos de educação em consonância com o 

PNE, objetivando o planejamento educacional no âmbito de cada território, num grande 

esforço colaborativo entre os entes federados. 
  
Considerando que os planos de educação devem ser construídos com vistas a implementar 

metas que visem a delimitação objetiva de um fim a ser alcançado em um determinado 

período, bem como um objetivo “almejado” que pode ser mensurado e claramente 

definido. Entende-se que o ideal é que se estipule um prazo (ano de conclusão) legal 

dentro da vigência do plano de educação. Esse processo facilitará o monitoramento e 

aferição da evolução das metas. 

  
Para que um plano de educação seja considerado consonante, em sua construção devem 

ser observados os padrões estabelecidos na lei do PNE, tanto na forma, quanto no 

conteúdo. A consonância de forma deve estar relacionada, na lei do PME, às diretrizes, 

metas e estratégias organizadas em grupos que se vinculem a cada uma das vinte metas 

do PNE, considerando as normas de construção de cada item e a lógica organizativa do 

PNE. Já a consonância de conteúdo, estabelece que todos os temas abordados na lei do 

PNE – educação infantil, fundamental, médio, técnico, superior, gestão e financiamento 

– devem estar contemplados nas leis dos planos subnacionais, independentemente do 

número de metas trabalhadas. 
  
Para mais informações sugerimos a leitura dos cadernos temáticos “Planejando a Próxima 

Década” e “Monitoramento e Avaliação dos Planos Municipais de Educação”, 

disponíveis no Portal PNE em Movimento (pne.mec.gov.br) 

 

Atenciosamente, 
  
Jhonata Moreira Pereira 
Assistente - DICOPE/SASE/MEC 
Membro - NEPCE/EpeEM/ObsSPE/UFT 
Telefone: (61) 2022-9301 
E-mail: Jhonata.pereira@mec.gov.br 
Endereço: Esplanada dos Ministérios, Bloco "L", 6ª andar, sala 615 
CEP: 70047-900 - Brasília/DF 

 
 


