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LEI Nº 1.752, DE 30 DE JUNHO DE 2015. 
 
Reformula o Plano Municipal de Educação, na 
forma a seguir especificada, e adota outras 
providências. 
 

O Prefeito do Município de Brumado, no uso de suas atribuições legais, faz 
saber que a Câmara Municipal aprova e é sancionada a seguinte Lei. 
 

Art. 1º - Fica reformulado o Plano Municipal de Educação de Brumado, 
aprovado pela Lei Municipal nº 1.583, de 28 de dezembro de 2009 para o decênio 
2010-2020, que será aplicado no decênio 2015-2025, conforme documento anexo 
que passa a integrar esta Lei. 
 

Art. 2º - O Poder Executivo constituirá uma Comissão específica que terá a 
responsabilidade de monitorar e acompanhar a implementação das metas previstas 
no Plano. 
 

Parágrafo Único – A metodologia de trabalho da comissão, incluindo a 
regularidade dos encontros para monitoramento, será regulamentada por 
instrumento específico em até 1 (um) ano a contar da data de publicação desta lei. 

 
Art. 3º - O poder Executivo Municipal empenhar-se-á na divulgação do Plano 

Municipal de Educação, bem como na progressiva realização de seus objetivos e 
metas para que a sociedade brumadense conheça e acompanhe sua 
implementação. 
 

Art. 4º - Essa Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário, em especial a Lei nº 1.583 de 28 de dezembro de 2009. 
 

Gabinete do Prefeito Municipal de Brumado em 30 de junho de 2015. 
 
 

Aguiberto Lima Dias 
Prefeito Municipal 

 
 
 

Acácia Gondim Ribeiro 
Secretária Municipal de Educação 
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APRESENTAÇÃO 
 

 

O Plano Municipal de Educação de Brumado aprovado pela Lei n° 1.583 de 

28 de dezembro de 2009 para o decênio 2010-2020, constituiu-se num documento 

previsto pela Lei Federal nº 10.172/2001, no seu artigo 2º, pela Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional nº 9394/96, pelo Plano Estadual de Educação do 

Estado da Bahia Lei nº 10.330/2006, no seu artigo 2º e pelo Plano de Metas 

Compromisso Todos Pela Educação, decreto nº 6.094/2007. 

No entanto, após uma longa tramitação o novo Plano Nacional de Educação 

2015-2025 foi aprovado em 25 de junho de 2014, sendo instituído pela Lei Federal 

n.º 13.005. A partir desse momento, conforme previsto em seu artigo 8º, cada 

município, Estado e Distrito Federal precisou elaborar ou adequar o Plano já 

existente (no caso do município de Brumado), com vistas a alinhar-se aos objetivos 

da Educação brasileira para o próximo decênio. 

Nesse sentido, pelo reconhecimento de que o Plano Municipal de Educação é 

de todos que moram no município, e não apenas da rede ou sistema municipal, 

devendo, portanto, assegurar que todas as necessidades educacionais do cidadão 

estejam presentes no documento, a Prefeitura Municipal de Brumado, através da 

Secretaria Municipal de Educação instituiu Comissão com representação de todos 

os segmentos da sociedade brumadense, com o intuito de garantir que o processo 

de revisão do documento estivesse pautado, principalmente, pela pluralidade de 

ideias e pelo amplo debate, fortalecendo assim, os processos de participação e 

gestão democrática da educação com foco na qualificação da oferta da educação e 

do ensino em nossa cidade. 

Para consagrar ainda mais esse processo participativo, foram realizadas 

consultas públicas à sociedade, através das Unidades Escolares e audiência 

pública, cujas contribuições auxiliaram na formulação do documento.  

Como resultado de todo esse processo apresentamos o novo Plano Decenal 

de Educação de Brumado, que foi construído sob as seguintes diretrizes: 

� Erradicação do analfabetismo; 

� Universalização do atendimento escolar; 
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� Superação das desigualdades educacionais, com ênfase na promoção 

da cidadania e na erradicação de todas as formas de discriminação; 

� Melhoria da qualidade da educação; 

� Formação para o trabalho e para a cidadania, com ênfase nos valores 

morais e éticos em que se fundamenta a sociedade; 

� Promoção do princípio da gestão democrática da educação pública; 

� Promoção humanística, científica, cultural e tecnológica do País; 

� Valorização dos (as) profissionais da educação; 

� Promoção dos princípios do respeito aos direitos humanos, à 

diversidade e à sustentabilidade socioambiental. 

O novo Plano Municipal de Educação da cidade de Brumado reconhece os 

avanços da educação em nível local e nacional, no entanto, não se olvida dos 

grandes desafios que ainda terá que superar nos próximos 10 anos. Estabelece, 

portanto, uma diretriz sólida, consubstanciada essencialmente por elementos da 

realidade local, tendo como foco das metas da Nação para a qualificação da 

educação pública. 

Agradecemos aos envolvidos nesse processo, e aproveitamos para 

conclamar a união de toda a sociedade para que juntos possamos atingir cada uma 

das 19 metas e 76 estratégias da educação brumadense, para que, com certeza, ao 

final da década tenhamos uma educação de qualidade para todos e para cada um 

de nós. Contamos com vocês! 
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1. CARACTERIZAÇÃO DO MUNICÍPIO 

1.1 – Aspectos históricos 
 

A região de Brumado era primitivamente habitada por indígenas bravios. Por 

volta de 1813, o capitão Francisco de Sousa Meira, seguido de turmas de 

aventureiros, procedente de Minas do Rio de Contas, atravessou o rio Brumado, 

chegando à foz do Rio do Antônio, sendo constituída a fazenda Bom Jesus do 

Campo Seco. Mais tarde formou-se uma povoação com a denominação de Bom 

Jesus dos Meiras, distante três léguas aproximadamente da citada fazenda. Com o 

desenvolvimento da agricultura e pecuária, a povoação passou a ser freguesia no 

ano de 1869. Em 1877, recebeu a categoria de Vila. Teve então o topônimo mudado 

para Brumado em 1931, por ser o Município banhado pelo rio do mesmo nome.  

O distrito foi criado com a denominação de Bom Jesus dos Meiras, pela lei 

provincial 1091, de 19-06-69, subordinado ao município de Caetité. Elevado à 

categoria de vila com a denominação de Bom Jesus dos Meiras, pela lei provincial nº 

1756, de 11-06-1877, desmembrado de Caetité. Sede na vila de Bom Jesus dos 

Meiras. Constituída do distrito sede. Instalada em 11-02-1878. Em divisão 

administrativa referente ao ano de 1911, o município é constituído do distrito sede.  

Pela lei municipal nº 9 de 19-08-1919, é criado o distrito de Gameleira dos 

Machados e anexado ao município de Bom Jesus dos Meiras. Nos quadros do 

recenseamento geral de I-IX-1920, o município aparece constituído de 3 distritos: 

Bom Jesus dos Meiras, Gameleira dos Machados e Olhos Dágua.  

Pelos decretos estaduais nºs 7455, de 23-06-1931 e 7479, de 08-08-1931, o 

município de Bom Jesus dos Meiras passou a denominar-se Brumado.  

Em divisão administrativa referente ao ano de 1933, o município aparece 

constituído de 4 distritos: Brumado ex-Bom Jesus dos Meiras, Olhos Dágua, Santa 

Bárbara dos Casados e São Pedro. Não figurando distrito de Gameleira dos 

Machados. Pela lei estadual nº 119, de 05-11-1936, é criado o distrito de Cristais e 

anexado ao município de Brumado.  

Em divisão territorial datada de 31-XII-1937, o município é constituído de 5 

distritos: Brumado, Cristais, Olhos Dágua, Santa Bárbara dos Casados e São Pedro. 
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Pelo decreto estadual nº 11089, de 30-11-1938, os distritos de Olhos Dágua 

passou a denominar-se Itaquaraí, Santa Bárbara dos Casados a denominar-se 

Ubiraçaba e São Pedro a denominar-se Aracatu.  

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

constituído de 5 distritos: Brumado, Aracatu ex-São Pedro, Cristais, Itaquaraí ex-

Olhos Dágua, Ubiraçaba ex-Santa Bárbara dos Casados e São Pedro.  

Pelo decreto-lei estadual nº 141, de 31-12-1943, confirmado pelo decreto 

estadual nº 12978, de 01-06-1944, o distrito de Cristais passou a denominar-se 

Cristalândia.  

Em divisão territorial datada de 1-VII-1950, o município é constituído de 5 

distritos: Brumado, Aracatu, Cristalândia ex-Cristais, Itaquaraí e Ubiraçaba. Assim 

permanecendo em divisão territorial datada de 1-VII-1960.  

Pela lei estadual nº 1708, de 12-07-1962, desmembra do município de 

Brumado o distrito e Aracatu. Elevado à categoria de município.  

Em divisão territorial datada de 31-XII-1963, o município é constituído de 4 

distritos: Brumado, Cristalândia, Itaquaraí e Ubiraçaba. Somado a estes distritos 

ainda temos os povoados de Umburanas, Arrecife, Samambaia, Lagoa Funda e a 

Vila Presidente Vargas. 
Figura 1- Mapa do Município de Brumado com divisões de distritos, povoados e vilas.  

Fonte Plano Diretor Brumado - 2006 
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O Distrito de Bom Jesus dos Meiras foi alterado para Brumado, pelos 

decretos estaduais nºs 7455, de 23-061931 e 7479, de 08-08-1931.  

O Município de Brumado possui uma área total de 2.174 km², (vide mapa II) 

estando na mesorregião Centro Sul Baiano, faz divisa com os seguintes municípios: 

Aracatu, Caraíbas, Dom Basílio, Ituaçu, Lagoa Real, Livramento do Brumado, 

Malhada de Pedras, Rio de Contas, Rio do Antônio, Tanhaçu. 

 
Figura 2 - Mapa da microrregião de Brumado e cidades limítrofes.  

Fonte: Plano Diretor Brumado - 2006 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A distância em relação à capital é de 558 km, conforme indicam os mapas a 

seguir, perfazendo um tempo total médio de 7 horas e 30 minutos de uma cidade a 

outra em veículo de passeio. 
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Figura 3 - Mapa da distância de Brumado à Salvador. 

Fonte: http://images.google.com.br//Geografia_da_Bahia 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 – Aspectos geográficos 
 

1.2.1 - Clima 

 

O município se encontra inserido na região semi-árida, com 100% do seu 

território no polígono das secas, caracterizada como de alto risco de ocorrência de 

secas; possui uma temperatura média anual de 23° C, tendo como máxima 28.8º C, 

registrando mínima de 19° C. O período chuvoso concentra-se entre os meses de 

novembro e janeiro, apresentando uma pluviosidade média anual de 640mm; 

ocorrendo precipitações pluviométricas máximas de 1118mm e mínima de 229mm. 

 

1.2.2 - Solo 
 

Os solos se apresentam como de regular aptidão para lavouras; restrita para 

silvicultura; regular, restrita e sem aptidão para pastagem natural.  

Brumado 

558 km da 
Capital 

Salvador 
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Registre-se, também a ocorrência de minerais, alguns como é o caso da 

magnesita, que são explorados em larga escala. Outras ocorrências minerais são: 

ferro, turmalina, cianita, talco, quartzito, barita, cobre, vermiculita, calcário, mármore 

e calcita, entre outros.  
 

Figura 4 - Vista aérea de Brumado e região de extração mineral.  
Fonte: Mapa Google Earth 

 
  

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

1.2.3 - Vegetação 

 

A cobertura vegetal natural caracteriza-se pela seguinte composição: 

� Caatinga arbórea aberta, com palmeiras; 

� Caatinga arbórea densa, com palmeiras, 

� Caatinga arbórea aberta, sem palmeiras; 

� Contato caatinga-floresta estacional, cerrado arbóreo aberto, sem 

floresta-de-galeria. 
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1.2.4 - Hidrografia 

 

O município tem como principal bacia hidrográfica a do rio Das Contas, 

possuindo outras quatro micro-bacias: a do rio Brumado (afluente do rio Das 

Contas); as do rio do Antônio, do rio São João e a do riacho Santa Maria, todos 

afluentes do rio Brumado e subafluente do rio Das Contas. 

A região em que se encontra o Rio do Antônio é caracterizada por um baixo 

índice pluviométrico, vegetação de caatinga, atividade agrícola de subsistência, 

pecuária em pequena escala, com predominância de mineração. 

A necessidade de preservação de água motivou a construção de cinqüenta e 

duas barragens ao longo do rio, com finalidades de abastecimento doméstico e 

irrigação. 

Destas barragens, podemos destacar a Barragem de Truvisco e a Barragem 

de Comocoxico, gerando para o Rio do Antônio dificuldades no sentido de 

continuidade de seu fluxo natural. 

 
Figura 5 - Mapa da Bacia Hidrográfica do Município de Brumado com divisões de distritos, povoados 

e vilas. 
 Fonte: Plano Diretor Brumado - 2006 
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1.3 – Aspectos demográficos 
 

Os últimos dados do Censo (IBGE) revelam que, em 2010 a população de 

Brumado era de 64.602 habitantes, sendo 51% de mulheres e 49% de homens, em 

relação a população urbana e rural foram contabilizadas 45.131 habitantes (69,86%) 

e 19.471 habitantes (30,14%) respectivamente. 

 
Tabela 1 - Distribuição da População Critério: sexo e localização. 

Fonte: IBGE - Censos demográficos, 1970, 1980, 1991, 2000, 2007 e 2010 
 

POPULAÇÃO 
ANO 

1970 1980 1990 2000 2007 
 

2010 

TOTAL 38.304  46.757  57.176  61.634  62.381  
 

64.602 

MASCULINA 18.808  22.857  28.062  30.398  30.587  
 

31.747 

FEMININA 19.496  23.900  29.114  31.236  31.794  
 

32.855 

URBANA 16.586  25.728  36.013  40.673  42.984  
 

19.471 

RURAL 21.718  21.029  21.163  20.961  18.921  
 

45.131 

TAXA DE URBANIZAÇÃO (em %) 43,30  55,02  65,99  65,99  68,91  
 

69,87 

TAXA DE RURALIZAÇÃO (em %) 56,70  44,98  37,01  34,01  30,33  
   
   30,13 

 
 

Ao observar a série histórica 1970 a 2010, pode-se constatar que a taxa de 

urbanização do município vem crescendo a índices bastante significativos, passa de 

43,3% a 69,86%.  

O município tem 2.207,612 km², com a densidade demográfica que em 1970 

era de 17,62 hab/Km2, passou a representar 29,01 hab/Km2 em 2010.  
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Tabela 2: Dados detalhados da população por faixa etária 
Fonte: http://ide.mec.gov.br/ 

 

 
 

1.4 – Aspectos econômicos 
 

1.4.1 - Infraestrutura 

 

O sistema de esgotamento sanitário é deficiente, atendendo apenas uma 

parcela da população. Desse modo, na área urbana, ainda é grande a ocorrência de 

fossas, ou o lançamento de dejetos a céu aberto ou despejo nos rios principalmente, 

o do Antônio.  

Na área rural, a situação é mais grave, onde a maioria da população não 

dispõe qualquer tipo de tratamento dos dejetos. Na sede, apesar de deficitário, 

existe esgotamento pluvial e esgotamento sanitário, através da rede de esgotos 

existente.  

Dados do Censo Demográfico de 2010 revelaram que na área rural do 

município, a coleta de lixo atendia 93,5% dos domicílios. Quanto à cobertura da rede 

de abastcimento de água, o acesso nessa área estava em 27,8% dos domicílios 

particulares permanentes e 12,0% das residências dispunham de esgotamento 

sanitário adequado. No caso da área urbana, o gráfico 1 fornece a distribuição 

desses serviços para os domicílios particulares permanentes. 
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Gráfico 1 – Percentual de domicílios da área urbana com acesso à rede de abastecimento de 
água, à coleta de lixo e ao escoamento do banheiro ou sanitário adequado – 2010 
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O abastecimento de água, em Brumado, é mantido pela Empresa Baiana de 

Saneamento Básico - EMBASA, que dispõe de uma usina de tratamento na sede, 

com a água proveniente da barragem de Cristalândia e outra usina próxima da 

barragem do rio do Antônio. Na zona rural não existe sistema de tratamento de 

água, sendo essa proveniente de rios ou poços.  

 
Foto 1 - Sistema de Abastecimento de Água de Brumado – Captação e Distribuição.  

Fonte: Plano Diretor de Brumado – 2006 
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Foto 2 - Sistema de Abastecimento de Água de Brumado – Captação e Distribuição. 
Fonte: WWW.brumadonoticias.com.br – 2014 

 

 
 

1.4.2 - Transporte e telecomunicações 

 

Devido a sua posição geográfica, Brumado destaca-se como um importante 

entreposto rodoviário, para onde confluem as BA-262 e BA-148 e a BR-030, aliado a 

isso possui comércio desenvolvido, posicionando o município como de grande peso 

nas relações inter e intra-regionais, proporcionando infra-estrutura para os 

municípios circunvizinhos, como Aracatu, Ituaçu, Malhada de Pedras, Rio do 

Antônio, Caraíbas, Dom Basílio, Livramento de Nossa Senhora, Rio de Contas, 

Lagoa Real e Tanhaçu. 

O município de Brumado possui três acessos rodoviários. A BA-262 serve de 

ligação com a BR-116, sendo uma das opções de caminho para Salvador e única 

para Vitória da Conquista. Em direção ao Sudoeste, a BA-262 conecta a cidade com 

Aracatu e Caetité. 

Em Vitória da Conquista existe um aeroporto com vôos comerciais para 

Salvador e São Paulo, além de outras cidades menores. Este aeroporto é se 

constitui com equipamento de fundamental importância para Brumado por facilitar a 

sua conexão, principalmente com outros Estados.  

Outro meio existente é o ferroviário, apesar da subutilização nas últimas 

décadas frente à importância de outrora. Hoje, um movimento mais intenso dos trens 
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provocaria uma série de desconfortos para a população, como no caso da poluição 

sonora e da circulação dos automóveis, por exemplo. 

Em relação ao transporte urbano, o município apresenta uma grande 

carência, existindo apenas uma empresa que atende os habitantes além dos 

serviços de táxis e motos-taxi, oferecido por várias empresas. 

Os serviços de correios e telégrafos atende satisfatoriamente o município, 

possuindo duas agências postais com boas instalações. Por outro lado, a zona rural 

não tem um serviço de coleta e entrega de correspondências, deixando a população 

na dependência de alguns moradores e/ou empresas dos distritos. 

Também o acesso a internet vem se popularizando na cidade que conta hoje 

com as modalidades de conexão disponíveis via rádio, discada e velox, esta última 

com links de 300 de 600kbps  

 

1.4.3 - Trabalho, renda e desenvolvimento humano 
 

A renda per capita média de Brumado cresceu 45,23% nas últimas duas 

décadas, passando de R$ 277,65, em 1991, para R$ 269,09, em 2000, e para R$ 

403,22, em 2010. 

A proporção de pessoas pobres, ou seja, com renda domiciliar per capita 

inferior a R$ 140,00 (a preços de agosto de 2010), passou de 63,49%, em 1991, 

para 45,61%, em 2000, e para 25,36%, em 2010. 

O índice de Gini, que é um instrumento usado para medir o grau de 

concentração de renda (pois aponta a diferença entre os rendimentos dos mais 

pobres e dos mais ricos e numericamente varia de 0 a 1, sendo que 0 representa a 

situação de total igualdade, ou seja, todos teriam a mesma renda, e o valor 1 

significa completa desigualdade de renda, onde só pessoa deteria toda a renda), 

0,71, em 1991, para 0,57, em 2000, e para 0,52, em 2010. 

A proporção da população que recebe até 5 salários mínimos praticamente se 

manteve na ultima década (passou de 96,34 % em 2000, para 97,25% em 2010), o 

percentual dos que recebem até 2 salários também se manteve (variou de 87,71 % 

para 86,04%).  No entanto, os que recebem até 1 salário diminuiu (eram 67,14% e 

passaram a ser 43,84%).  

Esta edição encontra-se no site: www.brumado.ba.io.org.br em servidor certificado ICP-BRASIL

Brumado

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: KXUKJGY3CFEUOOSIA6ORQG

Quarta-feira
1 de Julho de 2015
20 - Ano III - Nº 880



 
 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUMADO 
ESTADO DA BAHIA 

CNPJ/MF N.º: 14.105.704/0001-33     PABX: (77) 3441.2500 
Praça Cel. Zeca Leite, n.º 415 – Centro 

CEP: 46100-000 - Brumado - BA 
http://www.brumado.ba.gov.br 

     

 

 

PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 2015-2025 – LEI 1.752, DE 30/06/2015 Página 18 
 

A taxa de desocupação (ou seja, o percentual da população economicamente 

ativa que estava desocupada) reduziu praticamente a metade, passou de 16,96% 

em 2000 para 9,26% em 2010. 

Em 2010, o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal de Brumado era 

0,656. Segundo a classificação do PNUD, o município está entre as regiões 

consideradas de médio desenvolvimento humano (IDH entre 0,5 e 0,8). 

O Índice de Desenvolvimento Humano é composto por Educação, 

Longevidade e Renda.  

 
Gráfico 2- Contribuição para o crescimento do IDHM. 

Fonte Atlas do Desenvolvimento Humano 
 

 

1.5 – Aspectos sociais e culturais 
 

1.5.1 - Saúde  
 

O município de Brumado passou por um processo de municipalização 

enquanto redefinição das funções e competências entre níveis de governo do SUS e 

na constituição do “sistema municipal de saúde”, ancorado na mudança das práticas 

sanitárias e na capacidade de gestão do conjunto das instituições e unidades de 

prestação de serviços de saúde localizadas no território municipal.  

Desta forma, apresenta-se o perfil da situação de saúde, questões referentes 

ao processo de Gestão da Política de Saúde, Planejamento e Programação da 

Oferta de Serviços.  
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Habilitado na Gestão Plena da Atenção Básica desde o ano 1998 e tendo a 

Gestão Plena do Sistema aprovado em dezembro de 2005 pelo Conselho de 

Intergestores Bipartite – CIB, e em Janeiro de 2006 pela Comissão de Intergestores 

Tripartite o município de Brumado obteve a possibilidade de reestruturar as ações e 

serviços de saúde através da ampliação da Atenção Básica, implementações de 

programas já existentes, implantação dos serviços de de saúde através da 

ampliação da Atenção Básica, implementações de programas já existentes, 

implantação dos serviços de média complexidade e da Central de Regulação, 

reestruturação e ampliação do hospital e controle e avaliação de consultas que 

perduram  até o presente ano. 

Atualmente, a Secretaria Municipal de Saúde trabalha com ênfase nos 

princípios do SUS: universalidade, integralidade e eqüidade de forma intersetorial 

por entender que somente através de adoção de políticas integradas e articuladas 

com os diferentes níveis e esfera de governo, bem como com a parceria da 

sociedade civil, será possível conseguir a prevenção de agravos e promoção da 

saúde, uma vez que esta depende das necessidades básicas do indivíduo como: 

educação, emprego, renda, alimentação e lazer. 

A Estratégia de Saúde da Família tem um papel de suma importância na 

reorganização da atenção básica do município, prevenindo os riscos e agravos à 

saúde da comunidade, controlando as doenças crônicas, diminuindo a solicitação de 

exames e racionalizando os encaminhamentos. Em Brumado, estas ações se 

concretizam através do mapeamento do território e do cadastramento da população 

adstrita, a partir do qual são planejadas e priorizadas ações que são desenvolvidas 

pelos profissionais de saúde, tendo em vista a atenção integral à saúde, com 

enfoque prioritário nas áreas: Saúde da Mulher, Saúde da Criança, Saúde Bucal, 

Hipertensão, Diabetes, Hanseníase e Tuberculose. Considerando ainda, que o 

processo de trabalho da ESF demanda além de atendimentos na USF, atividades 

educativas e extramuros exercidas pelo médico, enfermeiro e outros profissionais 

são realizadas e também priorizadas no município as atividades de visitas 

domiciliares, reuniões de equipe e com a comunidade, oficinas e grupos de 

gestantes, idosos, adolescentes, salas de espera e projetos de caminhadas para 
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portadores de doenças crônicas como hipertensão arterial e diabetes. Estas ações 

desenvolvidas no município favorecem a integralidade da assistência e o alcance do 

principal objetivo da Estratégia de Saúde da Família: Garantir à população assistida, 

qualidade de vida a partir da prevenção de doenças e agravos. Alem das USF, 

contamos também com as Unidades Satélites são postos de saúde ligados a alguma 

Unidade de Saúde da Família da Zona Rural, que atende a um território extenso e 

por esse motivo uma parcela da população possui um difícil acesso a Unidade de 

Saúde que está cadastrado. A finalidade é atender essa demanda garantindo 

diariamente procedimentos de enfermagem mais simples e rotineiros como curativo, 

imunização, teste do pezinho, administração de medicações e encaminhamentos 

dessa demanda a Unidade de Saúde da Família sempre que necessário para 

realização de consultas médicas e acompanhamento nos Programas. Conforme 

será relatado no quadro abaixo, o município de Brumado conta com quatro Unidades 

Satélites, para assim garantir o atendimento Universal, ou seja para todos mesmo  

aqueles que moram nas áreas mais distantes do município. Seguem as tabelas com 

a relação das Unidades de Saúde da Família e das Unidades Satélites do município 

e seus respectivos endereços: 

 
 

Tabela 3 - Relação das Unidades de Saúde da Família com seus respectivos endereços  
Fonte: SMS - Secretaria Municipal de Saúde 

 
UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA ENDEREÇO 

USF Marcionílio Rodrigues dos Santos Bairro: Baraúnas 
USF Dr. Arlindo Magno Stanchi (funcionam 2 equipes) Bairro: São Félix 
USF Dr. Paulo Vargas (funcionam 2 equipes) Bairro: Dr. Juraci 
USF Joaquim de Castro Donato Bairro: Urbis II 
USF Newton Alves de Castro Bairro: Flores 
USF Dr. Fernando Luiz Gonçalves Trindade Bairro: Urbis I 
USF Vereador Sinval Neves Distrito de Umburanas 
USF Juvêncio de Souza Lima Distrito de Itaquarai 
USF Raimundo Fernandes Distrito de Ubiraçaba 
USF Wilson Tibo Vila Presidente Vargas 
USF Ivaneide das Neves Santos Teixeira Bairro Olhos D’água 
USF Altino Elizeu de Souza Distrito de Arrecife 
USF Leobino José de Souza Distrito de Lagoa Fundo 
Posto de Saúde Rubem Alves Teixeira Povoado de Cristalândia 
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No total a Secretaria Municipal de Saúde conta com 12 equipes de saúde 

envolvendo 123 profissionais nas USF e US. 

Quanto ao atendimento de média complexidade nos centros especializados, 

temos: 
Tabela 4 - Relação dos Locais de Atendimento, das Especialidades, do 

quantitativo de profissionais e atendimentos.  
                                             Fonte: SMS - Secretaria Municipal de Saúde 
 

Locais de 
Atendimento Especialidades 

Qtd 
Profissionai

s 
Qtd 

atendimento 

CEO – Centro de 
Especialidades 
Odontológicas 

Endodontia 
Periodontia 
Odontopediatria 
Atendimento a pacientes especiais 
Diagnose precoce do câncer de 
boca 
Cirurgia bucal e maxilo-facial 

11 10.638 
(07/2008) 

Policlínica 
 
 

Endoscopia 
Fisioterapia 
Cirurgia 
Ortopedia / reumatologia 
Mastologia 
Mamografia 
Endocrinologia 
Oftalmologia 
Pediatria 
Urologia 
Gastroenterologia 
Otorrinolaringologia 
Cardiologia c/ ecg 
Ultra-sonografia 
Ginecologia 

42 97.147 
(07/2008) 

Hospital 
Municipal 
Magalhães Neto 

Clinica cirurgica 
Clinica médica 
Clinica obstétrica 
Clinica pediatrica 
Partos 
Pronto socorro 

204 199.930 
(07/2008) 

Laboratório 

Exames realizados: 
HIV 
PSA 
Sumário de urina 
Hemograma 
Toxoplasmose 
Citomegalovírus 
AGHBS – Hepatite B 

14 394.452 
(07/2008) 

Obs.: Municípios pactuados: 21 – População atendida: 387.651 
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O município conta também com a Assistência Farmacêutica que é um 

conjunto de ações voltadas à promoção, proteção e recuperação da saúde, tendo o 

medicamento como insumo essencial, destinadas a apoiar as ações de saúde 

demandadas por uma comunidade. Envolve a seleção, programação, aquisição, 

distribuição e dispensação, a conservação e controle de qualidade, a segurança e 

eficácia terapêutica dos medicamentos, o acompanhamento e a avaliação da 

utilização, a obtenção e a difusão de informação sobre medicamentos e a educação 

permanente dos profissionais de saúde, do paciente e da comunidade para 

assegurar o uso racional de medicamentos na perspectiva da obtenção de 

resultados concretos e da melhoria da qualidade de vida da população.  

 
1.5.2 - Cultura e lazer 

 

Brumado, como a grande maioria das cidades médias brasileiras, é carente 

de opções de lazer e cultura, porém oferece bastante espaço para práticas 

esportivas, mesmo que improvisados ás vezes e para um pequeno número de 

modalidades. 

A cidade possui dois ginásios de esportes, dois clubes recreativos (dispõem 

de piscinas, quadras poliesportivas e salão de festas), quadras poliesportivas, 

campos de várzea e um estádio de futebol. Algumas escolas também disponibilizam 

seus espaços esportivos fora do horário das aulas. 
 

Foto 3 - Ginásio de Esportes Antônio Imbassay – Urbis.  
Fonte: Plano Diretor Brumado - 2006 
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Dentre os eventos esportivos, destacam-se os campeonatos baiano e 

brasileiro de futebol de salão, onde o time local tem obtido resultados expressivos, 

tendo sido campeão de algumas edições. Contudo, a cidade carece de espaços e 

equipamentos para prática de esportes individuais, como atletismo, tênis, ciclismo e 

condicionamento físico. Não há quadras de tênis ou pistas de atletismo, nem 

tampouco equipamentos públicos de ginástica. 

Como opção de lazer cultural existe a Biblioteca Municipal, que raramente 

expõe algum trabalho. A maioria das reclamações da comunidade estão vinculadas 

à falta de um parque, teatro, cinema e exposições de arte. 
 

Foto 4 - Biblioteca Municipal de Brumado – Jarbas Passarinho.  
Fonte: Plano Diretor Brumado - 2006 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

A cidade dispõe de grande número de bares e restaurantes, além de espaço 

de eventos, que são as principais opções noturnas. A Praça Coronel Zeca Leite é o 

principal ponto de encontro de jovens à noite e finais de semana. 
Foto 5 - Praça Coronel Zeca Leite. Fonte:  

Plano Diretor Brumado - 2006 
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A grande opção de lazer fica por conta dos espaços naturais dos municípios 

vizinhos (principalmente Rio de Contas e Livramento de Nossa Senhora), que 

possuem cachoeiras, serras, lagos e rios belíssimos. 

O centro de Cultura e artesanato inaugurado em 1996, somente foi ter seu 

funcionamento efetivado em 22 de agosto de 2001, carecendo de reformas tanto 

interna quanto externamente. O Arquivo Público Municipal – Memória de Brumado, 

que nasceu com o objetivo de salvaguardar todo o acervo histórico do município foi 

inaugurado no dia 11/06/2009 tornando-se além de uma fonte de estudo, também 

um espaço de desenvolvimento da cultura e do lazer. Também nas dependências do 

Arquivo Público Municipal fica a sala de reuniões da ALAB – Academia de Letras e 

de Brumado. 
 

Foto 6 - Arquivo Público Municipal – Memória de Brumado. 
Foto: Zenildo Freitas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eventos culturais realizados no município: 

� Festa de São Sebastião - Padroeiro do Município Período de 

realização: 13/01 a 20/01 Local de realização: Igreja Matriz de 

Brumado  

� Carnaval  

� Aniversário da Cidade  

� São João - Período de realização: 18/06 A 24/06  

� São Pedro – Praça do Bairro Olhos D’Água 

� Festa 2 de Julho - Realizada na rua 2 de Julho  
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� Festa de São Cristovão - Padroeiro dos Motoristas Período de 

realização: 19/07 a 25/07 Local de realização: Igreja São Cristóvão  

� Exposição Agropecuária Período de realização: 30/04 a 03/05 Local  de 

realização: Parque de exposições Santa Inês 

� Sete de Setembro - Local de realização: Praça Armindo Azevedo 

� Festa de Nossa Senhora Aparecida Período de realização: 01/10 a 

12/10 Local de realização: Igreja Matriz  

� Festa do Senhor Bom Jesus Período de realização: 28/07 à 06/08 

Local de realização: Igreja Matriz de Brumado  

 
Foto 7 - Igreja Matriz de Brumado.  

Foto: Zenildo Freitas 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Manifestações culturais 

� Chula do Pilão; 

� Terno de Reis; 

� Corrida de Jegue; 

Feriados municipais 

� 20 de janeiro - Dia de São Sebastião padroeiro da cidade  

� 11 de junho - Data da emancipação do Município (1877)  

� 6 de agosto - Dia de Bom Jesus padroeiro da paróquia da cidade  
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2. DIAGNÓSTICO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO 
 

Atualmente no município de Brumado a Rede Municipal de Educação atende 

26 unidades escolares e 04 creches, dentre elas 16 na zona urbana e 10 na zona 

rural, conforme mostra as tabelas 3 e 4.  

 
Tabela 5 - Escolas da Rede Municipal 

Fonte: Secretaria Municipal de Educação 
 

ESCOLAS DA ZONA URBANA 
 Unidades de Ensino Bairro 

01 Armida Maria Azevedo Olhos D´agua 
02 Ayrton Viana Silva Baraúna 
03 Centro Municipal de Educação Agamenon Santana  Hospital 
04 Clarice Morais Ginásio Industrial 
05 Elcio José Trigueiro URBIS 1 
06 Eny Novais Mafra São Félix 
07 Idalina Azevedo Lobo Malhada Branca 
08 Maria Iranildes Lobo Malhada Branca 
09 Nice Públio da Silva Leite Jardim Brasil 
10 Oscarlina Oliveira Silva Dr. Juracy 
11 Profa. Maria das Graças Assis Correia Novo Brumado 
12 Roberto Santos Dr. Juracy 
13 Rotary (Projeto Face Nova) Centro 
14 Santa Rita de Cássia Centro 
15 Scheilla Barreto Spínola Nobre 
16 Zilda Neves Centro 

ESCOLAS DA ZONA RURAL 
01 Américo Zizico  Nascimento Povoado de Umburanas 
02 Ana Rodriga Teixeira  Distrito de Cristalândia 
03 CIE - Centro Integrado de Educação Profa. Maria Sônia 

Meira Gomes e Prof.Sá Teles 
Vila Presidente Vargas 

04 Clemente Gomes Vila de Itaquaraí 
05 Joselita Meira de Carvalho Tamboril 
06 Leonel Rosendo da Silva Povoado de Samambaia 
07 Manoel Fernandes dos Santos Povoado de Ubiraçaba 
08 Miguel Mirante Povoado de Arrecife 
09 Mirian Azevedo Gondim Meira Povoado de Lagoa Funda 
10 Suzana Maria Guimarães Vila Catiboaba 

 
Tabela 6 - Creches Municipais 

                                  Fonte: Secretaria Municipal de Educação 
 

CRECHES MUNICIPAIS 
01 Casulo Acalanto Baraúna 
02 Casulo Irmãos Ricardo José e Daniel Carlos Vila Presidente Vargas 
03 Casulo Jardim Encantado Dr. Juracy 
04 Casulo Pequeno Polegar Malhada Branca 
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2.1 – Educação Infantil 
 

A rede municipal de educação conta com quatro unidades escolares que 

ofertam atendimento a educação infantil de 0 a 3 anos, sendo a Creche Casulo 

Irmãos Ricardo José e Daniel Carlos, Creche Casulo Pequeno Polegar, Creche 

Casulo Acalanto e a Creche Casulo Jardim Encantado que já funcionam no 

município desde o início da década de 90. No levantamento histórico e documental 

realizado nos arquivos destas unidades não constam os registros necessários como 

a data de criação, de abertura e funcionamento da unidade, entre outros, para tal 

regularização, tornando-se indispensável uma mobilização para este fim. 

As creches atenderam por muito tempo os alunos de 0 a 6 anos, mudando 

apenas a partir do ano de 2009 quando passaram a atender somente as crianças de 

0 a 3 anos de idade, posto que as crianças de 4 a 5 anos começaram a ser 

atendidas pelas unidades escolares de ensino fundamental na modalidade pré-

escolar. 

O acesso a educação infantil no município de Brumado é oferecida somente 

pelas redes municipal e particular. 

Segundo os Indicadores Demográficos e Educacionais disponibilizados pelo 

MEC, a população de 0 a 5 anos, no município de Brumado era de 6.836 e 5.284 

crianças, respectivamente em 2000 e 2010. A seguir, a’’ evolução desta população 

ao longo da última década: 
 

Tabela 7 - Evolução da população de 0 a 5 anos entre 2000 e 2010. 
Fonte: http://ide.mec.gov.br 
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Entendemos, porém que tal oferta deverá acontecer gradativamente, pois 

uma parcela desta população de 0 a 5 anos mesmo existindo a oferta de vaga não 

procurará preenchê-la, posto que muitas famílias preferem manter seus filhos, 

principalmente entre 0 a 3 anos, em casa. 

A baixa oferta de vagas demonstra o motivo da taxa de escolarização da 

educação infantil no município estar tão abaixo da taxa média dos outros níveis de 

ensino. Diante do exposto evidenciando a necessidade de envidar maiores esforços 

para atender aos alunos deste nível, garantindo o desenvolvimento integral da 

criança até cinco anos de idade, em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e 

social, complementando a ação da família e da comunidade.  
 

 
Tabela 8 - Taxa de escolarização da Educação Infantil do município de Brumado. 

Fontes: IBGE para os dados de população e MEC/INEP, para os dados de matrícula. 
 

 Segmentos População 
(A) Matrícula (B) Não-

matriculados Taxa (C) 

A
no

 
re

fe
rê

nc
ia

 
– 

20
00

 Creche (0 a 3 anos) 4.406 158 4.249 3,58 

Pré-Escola (4 a 5 anos) 2.433 1.178 2.276 48,41 

Total (0 a 5 anos) 6.839 1.336 6.525 16,61 

A
no

 
re

fe
rê

nc
ia

 
– 

20
10

 Creche (0 a 3 anos) 3.423 339 3.084 9,90 

Pré-Escola (4 a 5 anos) 1.861 1.685 176 90,56 

Total (0 a 5 anos) 5.284 2.024 3.260 38,30 

 

 

A tabela 6 nos dá a exata compreensão da idéia exposta anteriormente, 

visto que a taxa de escolarização da educação infantil do município em 2000 era de 

16,61% em 2010 este índice foi para 38,30%, entretanto mesmo com o aumento 

considerável estamos distante de uma taxa de escolarização razoável para este 

nível de ensino. 
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Tabela 9 - Taxa de escolarização da Educação Infantil do Município de Brumado, por localização. 
Fontes: IBGE para os dados de população; MEC/INEP, para os dados de matrícula. 

 
Ano Localização População de 0 a 6 anos Matrícula Escolarização 

20
00

 Urbana 5.054 1.179 23,33% 

Rural 2.645 99 3,75% 

20
10

* Urbana 3.886 1.054 27% 

Rural 1.398 400 28,61% 
 

A tabela 9 mostra a gravidade do problema na zona rural, onde em 2000 

apenas 3,75% da população de 0 a 6 anos era escolarizada e mesmo com o 

aumento sensível para 27% em 2010 (considerando apenas a população de 0 a 5 

anos , face a implantação do Ensino Fundamental de 09 anos) o déficit de 

escolaridade em comparação a zona urbana é muito grande. Percebemos com isso 

que ao passo que foi realizada a nucleação das escolas da zona rural, maiores 

investimentos nas unidades escolares do interior do município havendo melhorias de 

infra-estrutura para receber esta faixa da população, a melhoria da qualidade do 

transporte escolar e o fornecimento de uma alimentação escolar mais substancial, a 

comunidade despertou o interesse de encaminhar seus filhos para as unidades de 

educação infantil, ainda em número reduzido, porém aumentando ano a ano. 

Segundo os dados do MEC/INEP 84% das crianças de 4-5 anos estão na 

escola, isso significa que até 2016 o município deverá assegurar vaga para 16% das 

crianças que estão fora, já que a meta de acesso é para 100% delas. Percebe-se 

que o município está próximo da meta, dada esta experiência de sucesso nas pré-

escolas, a partir da sistematização das aprendizagens e avaliação dos esforços, é 

possível que outros segmentos da rede se beneficiem com este conhecimento. 

Porém o MEC/INEP nos mostra também que aproximadamente 87% das 

crianças de 0 a 3 anos estão fora da escola. Sendo assim, até 2025, pelo menos 

mais 37% (do total da população) devem ter vaga assegurada nas creches do 

município, para atingir a meta, que é de 50%. 

Além das situações identificadas mediante os dados estatísticos das tabelas 

acima, que apontam principalmente para a construção de novas unidades para o 

atendimento dessa faixa da população, podemos destacar também que a ampliação 
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e adequação das unidades existentes, com vistas aos padrões mínimos 

determinados pelo MEC faz-se necessária, posto que apenas uma das unidades 

atende as crianças de 0 a 2 anos, pela inexistência de berçário nas demais, e as 

demais já não conseguem atender o número de solicitações feitas pela população.  

Outro dado relevante é que se faz necessário uma maior disponibilização de 

materiais e acompanhamento individualizado das unidades na busca da realização 

de um trabalho que incorpore mais os aspectos pedagógicos do que os 

assistencialistas no sentido da alimentação, higiene e conforto, não porque estes 

não sejam importantes ou necessários, mas sobretudo porque estas unidade devem 

cumprir o papel fundamental de educar na promoção de atitudes e valores voltados 

para a cidadania, assim como a criação de condições propícias ao desenvolvimento 

social, afetivo, psicológico, moral e criativo da criança. 

Os principais problemas vivenciados pelas creches são relacionados à sua 

estrutura física, quanto à possibilidade de ofertar mais vagas para a população e um 

aprimoramento das atividades pedagógicas com o foco no desenvolvimento global 

do educando. 

2.1.1 – Metas e Estratégias da Educação Infantil 
 
Meta 1: Ampliar a oferta de educação infantil de forma a atender, em 100% da população de 

4 e 5 anos até 2016 e, até o final da década, alcançar a meta de 50% das crianças de 0 a 3 

anos, observando os bairros da sede e regiões do interior do município com maior demanda. 
 

Estratégias: 
1. Criação de novas turmas nas escolas já existentes (regulares e 

integrais) e abertura de escola exclusiva para a educação infantil. 

2. Ampliar 1.850 novas vagas na creche, nas diversas regiões e bairros 

do município, até o final da década. 

 
Meta 2: Qualificar o atendimento prestado na educação infantil 
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Estratégias: 

1. Adequar, no prazo de quatro anos, as instituições de educação infantil 

(creches e pré-escolas) públicas aos padrões mínimos de infra-

estrutura para o funcionamento, respeitando e atendendo as 

características das distintas faixas etárias e das necessidades do 

processo educativo 

2. Promover um Programa de Formação em Serviço dos Profissionais 

efetivos de educação infantil, com a colaboração da União e do 

Estado, garantido que em cinco anos todos os dirigentes e professores 

dessas instituições tenham formação superior. 

3. Criar, no contexto da Secretaria Municipal de Educação, coordenação 

específica para o trabalho realizado nas creches, visando o 

acompanhamento, orientação e formação das equipes escolares 

4. Implantar no primeiro ano de vigência do Plano Municipal de Educação 

os conselhos escolares e outras formas de participação da 

comunidade escolar e local na melhoria do funcionamento das 

instituições de educação infantil e no enriquecimento das 

oportunidades educativas e dos recursos pedagógicos. 

5. Estabelecer. Durante a vigência deste plano, programas de 

acompanhamento e avaliação do atendimento da Educação Infantil. 

Meta 3: Garantir o acesso e permanência da criança de 0 a 5 anos com 

necessidades especiais em instituições de educação infantil, fortalecendo a inclusão 

educacional nas escolas públicas e privadas num prazo mínimo de três anos. 

Estratégias: 

1. Elaborar no primeiro ano de vigência deste plano, estratégias, 

formações, orientações e materiais específicos para o trabalho com as 

crianças que apresentam deficiências sensoriais, físicas, motoras e 

múltiplas, atraso de desenvolvimento decorrente do déficit de atenção 

e hiperatividade, problemas de comportamento, emocionais, 

psicomotores, cognitivos, dislexia e correlatos.  
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2.2 – Ensino Fundamental 

 
A legislação educacional brasileira determina que o ensino fundamental deve 

ser oferecido com prioridade pelo município, como reza no artigo 11, inciso V, 

outrossim a Lei Orgânica do Município de Brumado estabelece em seu artigo 169 e 

incisos I e II, que: “O Município manterá o seu sistema de ensino em colaboração 

com a União e o Estado, atuando prioritariamente, no ensino fundamental e na 

educação infantil, provendo seu território de vagas suficientes para atender a 

demanda”. Para tanto o Governo municipal aplicará vinte e cinco por cento da 

receita resultante dos impostos compreendidos e provenientes de transferências, 

como também das transferências específicas da União e Estado. 

Segundo os Indicadores demográficos e educacionais disponibilizados pelo 

MEC, a população de 6 a 14 anos, no município de Brumado, em 2010, era de 9.612 

crianças. Abaixo, segue a evolução referente à última década. 

 
 

Tabela 10 - Evolução da população de 6 a 14 anos entre 2000 e 2010. 
         Fonte: http://ide.mec.gov.br 

 
             

Com relação às matriculas, segue abaixo, na tabela 11, a evolução entre 2011 e 

2013, por ano/série, nas escolas públicas e privadas de Ensino Fundamental do 

município.  
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Tabela 11 - Evolução das matrículas do Ensino Fundamental – 2011 a 2013 
             Fonte: http://www.qedu.org.br/ 

 

 
           

Com base na tabela 11, que fornece os dados da matrícula da rede municipal 

para o ensino fundamental no ano de 2011 a 2013, identificamos um decréscimo 

acentuado da quantidade de alunos que iniciam o ensino fundamental em relação 

aos que concluem o 9° ano, demonstrando que muitos desses alunos que ingressam 

no 1° ano do ensino fundamental não conseguem concluir esta etapa do ensino.  

O gráfico abaixo descreve a taxa de distorção idade série, para as escolas públicas 

e privadas, no ano de 2013: 
 

Gráfico 3 - Taxa de Distorção Idade Série no Ensino Fundamental 
                      Fonte: http://www.qedu.org.br/ 
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           De acordo com o gráfico 3, é possível notar que a taxa aumenta 

gradualmente até o 5º ano, tem um aumento expressivo no 6º ano e depois entra em 

declínio. Esta realidade aponta para a concentração de esforços na correção desta 

distorção voltando a atenção principalmente para a reprovação, a evasão escolar e a 

aprovação sem mérito, esta última que favorece o insucesso do aluno na série 

seguinte. 

Na busca para minimizar a situação da distorção idade/série a Secretaria 

Municipal de Educação de Brumado criou o Projeto Face Nova que tem como 

objetivo promover a inclusão social dos jovens e adultos através da correção de 

distorção idade/série. É um projeto voltado para adolescentes e adultos que não 

conseguiram cursar sua série na idade certa. Os conteúdos são trabalhados de 

forma interdisciplinar em unidades temáticas, onde se leva em conta primeiramente 

a elevação da autoestima dos alunos. O trabalho é diferenciado das classes 

regulares, pois o número de aluno por turma é reduzido. 

Tabela 12 - Taxa de evasão, aprovação e reprovação do Ensino Fundamental em 2013 
Fonte: http://www.qedu.org.br/ 

 
Anos Iniciais Reprovação Abandono Aprovação 

1° ano 1,5% 1,1% 97,4% 

2° ano 3,3% 0,9% 95,8% 

3° ano 10,3% 1,2% 88,5% 

4° ano 7,2% 1,2% 91,6% 

5° ano 7,3% 1,5% 91,2% 

          
Anos Iniciais Reprovação Abandono Aprovação 

6° ano 14,0% 3,8% 82,2% 

7° ano 12,0% 3,5% 84,5% 

8° ano 9,8% 3,4% 86,8% 

9° ano 8,9% 3,5% 87,6% 

       Continuação da Tabela 12. 
 

A evolução do quadro de rendimento escolar da rede de educação de 

Brumado é favorável, apesar de todos os problemas já levantados anteriormente, 

pois a evasão escolar e a reprovação vêm gradativamente caindo e em 

contrapartida a aprovação vem crescendo anualmente. Os números ainda não são 
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os desejados principalmente o de reprovação. Este dado está sendo o que mais 

contribui para o aumento da distorção idade/série e de modo inevitável para a 

evasão, tendo em vista uma quantidade alta de alunos que já foram retidos na 

mesma série duas, três ou quatro vezes. 

Por outro lado o aumento do índice de aprovação representa um avanço na 

aprendizagem dos alunos, pois a melhoria do Índice de Desenvolvimento da 

Educação Básica que saltou de 2,9 em 2005 para 5,6 em 2013 nas séries iniciais e 

de 2,9 em 2005 para 4,9 em 2013 nas séries finais do Ensino Fundamental, 

demonstra o sensível progresso e o efetivo rendimento do corpo discente. 

Gráfico 4 - IDEB - Resultados e Metas do Município de Brumado - 4ª série/5º ano 
Fonte: portal.inep.gov.br/web/portal-ideb 
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Gráfico 5 - IDEB - Resultados e Metas do Município de Brumado - 8ª série/9º ano 
Fonte: portal.inep.gov.br/web/portal-ideb  
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Gráfico 6 - Comparativo de IDEB: Brasil – Bahia – Brumado - 4ª série/5º ano 

Fonte: portal.inep.gov.br/web/portal-ideb 
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Gráfico 7 - Comparativo de IDEB: Brasil – Bahia – Brumado - 8ª série/9º ano 
Fonte: portal.inep.gov.br/web/portal-ideb 
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Observando os gráficos 4 e 5, que apresenta o Índice de Desenvolvimento da 

Educação Básica do Ensino Fundamental, percebemos que houve um considerável 

avanço do município frente às metas estabelecidas pelo MEC – Ministério da 

Educação, tendo em vista a superação destes índices tanto nos anos iniciais quanto 

nos finais do Ensino Fundamental. 

O desempenho de Brumado no IDEB está muito acima do esperado para o 

período e o valor absoluto e tem se aproximado rapidamente de 6,0 que é a meta 

para todos os municípios brasileiros. É importante destacar que, a medida que o 

município se aproxima desta marca, mais esforço é necessário para que os 

resultados apareçam e, em geral, eles passam a depender exclusivamente da 

aprendizagem dos alunos. 

Diante da atual condição e tendo como objetivo a melhoria da qualidade da 

educação no município de Brumado a Prefeitura Municipal através da Secretaria 

Municipal da Educação elaborou o programa para implantação da proposta de 

Educação em Tempo Integral em todas as unidades escolares da rede municipal 

começando com a educação infantil e as séries iniciais (1° ao 5° ano) até alcançar 

as unidades das séries finais (6° ao 9° ano) do Ensino Fundamental. 

Partindo do pressuposto que o tempo médio diário de permanência de um 

estudante da rede pública de ensino do Brasil é de 4 horas, segundo os dados do 

INEP – Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, 

estando bem distante da média de 7 horas dos Sistemas educacionais, que têm hoje 

no panorama mundial os melhores desempenhos acadêmicos de seus alunos, a 

Prefeitura Municipal de Brumado propõe o aumento regular da carga horária diária 

dos alunos da rede de educação municipal visando não apenas a melhoria do IDEB 

(Índice de Desenvolvimento da Educação Básica), mas, sobretudo, a proteção de 

crianças e adolescentes que se encontrem em situações de vulnerabilidade social 

com uma formação que atenda aos aspectos de melhoria do desenvolvimento físico, 

no fornecimento de três refeições, do desenvolvimento psíquico, com o 

acompanhamento de profissionais especializados, do desenvolvimento acadêmico, 

com uma estrutura de suporte pedagógico dada por professores adequadamente 

capacitados, e do desenvolvimento sócio-cultural, promovendo uma ampliação das 
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oportunidades formativas no âmbito das manifestações culturais, do mundo do 

trabalho, do esporte e da saúde. 

Deste modo a preocupação com a formação e o desempenho acadêmico dos 

alunos da Rede Pública Municipal de Ensino de Brumado, consubstanciado pela Lei 

de Diretrizes e Bases da Educação Nacional nº 9.394/96 que reza em seu artigo 34, 

parágrafo 2º: “O ensino fundamental será ministrado progressivamente em tempo 

integral, a critério dos sistemas de ensino”; como também o artigo 87, parágrafo 5º: 

“Serão conjugados todos os esforços objetivando a progressão das redes escolares 

públicas urbanas de ensino fundamental para o regime de escolas de tempo 

integral”, torna-se a implementação de uma política pública de responsabilidade da 

esfera governamental e da sociedade civil, onde o Poder Executivo Municipal 

assume a responsabilidade que lhe compete, visando gerar qualidade de vida a uma 

parcela marginalizada socialmente e protegendo os direitos fundamentais de 

respeito à vida, à educação, à saúde, à alimentação, ao lazer, à cultura, à formação 

profissional, enfim à dignidade humana. 

O programa de Educação em Tempo Integral está implantado atualmente em 

06 unidades escolares do município, sendo o Colégio Professora Nice Públio da 

Silva Leite, a Escola Municipal Oscarlina Oliveira Silva, a Escola Municipal Maria 

Iranilde Lobo, a Escola Municipal Professor Ayrton Viana Silva, a Escola Municipal 

Idalina Azevedo Lobo e o Centro Integrado de Educação Professora Maria Sônia 

Meira Gomes e Professor Sá Teles.  

O programa visa cumprir um tempo de permanência de 9 horas e meia diárias 

sendo da 07:00h às 16:30h. Durante este período os alunos tem 08 horas de aula 

que englobam o núcleo comum com as disciplinas Matemática, Língua Portuguesa, 

Ciências Naturais, História, Geografia, Artes, e o currículo complementar com 

atividades diversificadas que contemplam o reforço escolar como Orientação em 

estudo e pesquisa, Experiências Matemáticas, Experiências em Ciências Naturais, 

Hora da Leitura, atividades lúdicas como Xadrez, Jogos e Recreação, Teatro, 

Dança, Música, Coral, e atividades físicas como Futebol, Baleado, Capoeira e 

Karatê. 
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Outra preocupação do programa de Educação em Tempo Integral é com a 

alimentação equilibrada e saudável. Assim o modelo de alimentação escolar 

implantado visa atender as recomendações nutricionais da Organização Mundial de 

Saúde, bem como começar a trilhar um caminho de profissionalização na operação 

da alimentação escolar, posto que a cada dia o controle de todo o processo de 

referente ao serviço de alimentação nas unidades escolares vem se tornando mais 

complexo, pois tendo que  planejar compras, controlar estoques, fazer a distribuição, 

supervisionar, avaliar a qualidade e a aceitabilidade das refeições, treinar 

profissionais, fazer testes de manipulação e controle higiênico sanitário, ocupa um 

tempo e exige uma habilidade de profissionais que normalmente não se encontra 

nos quadros dos servidores municipais e em muitas situações no próprio município.  

Assim a Prefeitura Municipal de Brumado junto com a Secretaria Municipal de 

Educação, está promovendo para as unidades escolares a alimentação através de 

um serviço prestado por uma empresa contratada após um processo licitatório, com 

o devido acompanhamento do CAE (Conselho de Alimentação Escolar). O objetivo 

desta ação é liberar a Secretaria Municipal de Educação de um rol de atividades 

relacionadas ao serviço de alimentação, de difícil acompanhamento e realização 

dentro das prerrogativas estabelecidas como ideais para atender aos educandos. 

O objetivo geral do programa é atender o maior número de alunos em tempo 

integral estendendo desta forma a média diária de hora-aula-atividade, para garantir 

o desenvolvimento cognitivo, físico, psicológico, social e cultural dos alunos. 

 

2.2.1 – Metas e Estratégias do Ensino Fundamental 

Meta 4: Universalizar o atendimento de toda a clientela do ensino fundamental, 

garantindo o acesso e a permanência de 100% das crianças até o final da vigência 

do plano. 

 

Estratégias: 

1. Garantir a existência de vagas na estrutura da rede pública de ensino 

no Município para 100% dos alunos em idade escolar 
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2. Desenvolver ações que favoreçam a permanência do aluno na escola, 

reduzindo em todos os anos/séries a taxa de abandono em 90% 

durante a vigência deste Plano. 

Meta 5: Qualificar o atendimento prestado no ensino fundamental 
 

Estratégias: 

1. Adequar, no prazo de vigência do plano, as instituições de ensino 

fundamental públicas, da zona urbana e rural, aos padrões mínimos de 

infraestrutura para o funcionamento, respeitando e atendendo as 

características das distintas faixas etárias e das necessidades do 

processo educativo. 

2. Ampliar a oferta da educação em tempo integral, de forma a atingir 

50% das escolas da rede e 25% dos alunos do ensino fundamental até 

o final do prazo da vigência do plano, bem como melhorar o 

atendimento do ensino em tempo integral através de coordenação 

específica e metodológica nas escolas já existentes. 

3. Garantir a taxa de 100% da alfabetização dos alunos até o 3º do ensino 

fundamental, a partir de parâmetros nacionais de avaliação. 

4. Implementar e intensificar programas que busquem a melhoria do 

ensino aprendizagem no ensino fundamental assegurando aquisição 

de competências e habilidades projetadas para cada ano/série para 

100% dos alunos, reduzindo as taxas de reprovação. 

5. Garantir a participação dos professores da rede municipal, já no 

primeiro ano de vigência deste plano, em programas de formação 

continuada de professores alfabetizadores. 

 

Meta 6: Regularizar o fluxo escolar reduzindo em 50%, em cinco anos, as taxas de 

repetência e evasão, por meio de programas de aceleração da aprendizagem e de 

recuperação paralela ao longo do curso, garantindo efetiva aprendizagem. 
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Estratégias: 

1. Ampliar a oferta de vagas para turmas de aceleração 

2. Oferecer atividades diferenciadas e atrativas, levando em consideração 

a importância do currículo. 

3. Realizar grupos de estudo reunindo todos os professores que atuam 

nessa modalidade de ensino (aceleração) 

            2.3 – Ensino Médio  
 

             O Ensino Médio no município de Brumado é atendido pela Rede Estadual, 

contando com 02 unidades exclusivas de ensino médio e 01 com ensino médio 

integrado a educação profissional, e pela rede privada com 04 unidades que 

atendem este nível de ensino. Segundo o levantamento (parcial) de escolas, 

realizado em 2014, e disponibilizado pelo INEP, com 2.411 e 316 matrículas, 

respectivamente. 

             A oferta de vagas para o ensino médio demonstra ser suficiente, tendo em 

vista as três unidades que oferecem este nível de ensino estarem com ociosidade de 

vagas principalmente no turno vespertino. Assim, os alunos que concluem o ensino 

fundamental têm à sua disponibilidade um quantitativo de vagas que supre a 

necessidade existente 

            Segundo os Indicadores demográficos e Educacionais disponibilizados pelo 

MEC, a população de 15 a 17 anos, no município de Brumado, em 2010, era de 

3.514 jovens, sendo que cerca de 2/3 reside na zona urbana. 
 

 
 

Gráfico 8- Percentual da população de 15 a 17 anos que frequenta a escola 
Fonte: http://simec.mec.gov.br/pde 
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O gráfico 8 apresenta a taxa líquida de matrícula, que é percentual de alunos 

que estão no Ensino Médio na idade correta, entre 15 e 17 anos de idade. Em 

números gerais, em Brumado, são 40% dos jovens. 
 

Gráfico 9: Taxa líquida de matrícula 
                             Fonte: http://simec.mec.gov.br/pde 

 

 
 

A diferença entre os gráfico 8 e 9 demonstra justamente o percentual de 

jovens entre 15 e 17 anos que estão em distorção idade série no Ensino 

Fundamental. 
 

Gráfico 10 - Taxa de Distorção Idade Série no Ensino Médio – 2013 
Fonte: http://www.qedu.org.br/ 

 

 
 

De acordo com o gráfico 10, percebe-se que 47% dos alunos do Ensino 

Médio estão em distorção idade série. É possível notar que a taxa é maior no 1º ano, 

depois diminui, o que pode indicar abandono da escola. 
 
 

Tabela 13 - Taxa de evasão, aprovação e reprovação do Ensino Médio em 2013 
Fonte: http://www.qedu.org.br/ 

         
Anos Iniciais Reprovação Abandono Aprovação 

1° ano 16,7% 10,1% 73,2% 

2° ano 10,5% 7,5% 82,0% 

3° ano 6,4% 5,6% 88,0% 
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Um dado relevante do ensino médio é quanto às taxas de aprovação, 

reprovação e abandono, como mostra a tabela 13. Este indicador aponta na direção 

de um trabalho diferenciado que necessita ser realizado para principalmente garantir 

o sucesso e a permanência do aluno na escola, sem os quais tornar-se-á totalmente 

comprometida a continuidade de estudos destes jovens seja com vistas ao ensino 

superior seja com a formação técnica subseqüente. 

 

2.3.1 – Metas e Estratégias do Ensino Médio 
 

Meta 7: Redução dos índices de evasão e repetência, prioritariamente, na série 

inicial do ensino médio. 
 
Estratégias: 

1. Estabelecer um planejamento e monitoramento contínuos da prática 

pedagógica, objetivando a redução dos índices de evasão e 

repetência, na série inicial do Ensino Médio, em 10% a cada ano. 

2. Elaborar projeto e buscar sua viabilização junto à Secretaria Estadual 

de Educação, para implementar, em turno oposto, aulas de reforço 

para os alunos que apresentam dificuldades de aprendizagem ou 

socioeducativos que estimulem a participação dos mesmos nas 

atividades escolares. 

3. Reivindicar cursos de educação profissional na modalidade de Ensino 

Médio Integrado, com base nas novas matrizes e diretrizes 

curriculares, a partir das demandas do mundo do trabalho local. 

4. Buscar a criação de mecanismos que possibilitem ao educando optar 

por uma matriz curricular condizente com suas vivências e que esteja 

em consonância com a realidade local, fundamentada numa 

abordagem sociointeracionista. 

5. Apoiar e incentivar as organizações estudantis, como espaço de 

participação e exercício da cidadania. 
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2.4 – Educação Profissional 
 

O município de Brumado já dispôs de cursos de educação profissional ainda 

no final da década de 90 quando na oportunidade oferecia o curso técnico de 

contabilidade e o de magistério de nível médio, este perdurou por mais algum tempo 

até ser totalmente substituído pelo curso de formação geral. 

Depois deste período o município veio receber novamente cursos na área 

técnica no ano de 2008, quando foi instalado no Colégio Modelo Luis Eduardo 

Magalhães o curso de Técnico em Administração, que segundo a administração da 

unidade escolar, bem como a Superintendência de Educação Profissional da 

Secretaria de Educação do Estado da Bahia, a vocação da região de Brumado é 

para a área de gestão e negócios. O referido curso é integrado ao curso de nível 

médio sendo realizado em 04 anos, atendendo a um currículo que contempla tanto a 

formação técnica quanto a geral do educando. 

Ainda em 2008 os cursos de Eletromecânica e Eletrotécnica foram também 

instalados no Colégio Modelo Luis Eduardo Magalhães, através de uma parceria do 

Governo do Estado da Bahia, por via da Secretaria da Educação do Estado com o 

Centro de Educação Tecnológica do Estado da Bahia – CETEB. Os cursos são pós-

médio, realizados em 02 anos de estudos, com 30 alunos em cada turma, 

perfazendo um total de 60 estudantes. 

No ano de 2009 foi instalada uma unidade avançada do Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia – IFBAHIA, com a parceria do Instituto de 

Vitória da Conquista e a Prefeitura Municipal de Brumado. Os cursos que foram 

firmados conforme o convênio assinado entre as duas instituições são o de Técnico 

em Informática, em Edificações, Topologia, Mineração e Geologia. A unidade que já 

está em funcionamento desde 01 de setembro de 2009, com o curso Técnico de 

Informática. Ainda em 2009 foi realizada outra seleção para os cursos de Informática 

e Edificações, ambos são pós-médio, sendo garantido pelo Instituto que a partir de 

2010 será implantado o curso de Mineração integrado ao médio. 

O avanço e a dinamização proporcionados pela instalação dos cursos 

técnicos através do governo do estado ou da parceria do governo municipal com o 
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Instituto Federal da Bahia abrem novas possibilidades de formação e mercado para 

a população brumadense, sobretudo a estudantil, que apresentou esta expectativa 

quando na primeira seleção para o IFBAHIA para o Curso Técnico de Informática 

que eram oferecidas 60 vagas, 1280 candidatos se inscreveram. Esta demonstração 

de desejo por parte da população local e circunvizinha pela formação técnica é o 

indicador que as ações tanto em nível estadual quanto municipal para instalar 

escolas técnicas foram bem aceitas pela comunidade, sinalizando as direções para 

a definição de políticas públicas no nível de formação médio ou pós-médio. 

A busca agora deve ser no sentido de consolidar os cursos técnicos da área 

de gestão e negócios oferecidos pela rede estadual de educação como também 

repassar para o governo federal a responsabilidade financeira da unidade avançada 

do Instituto Federal Bahia, extensão de Vitória da Conquista, que hoje é atribuída ao 

governo municipal, até que haja transferência legal. 

Esta unidade avançada do Instituto Federal da Bahia, extensão de Vitória da 

Conquista, em Brumado, já dispõe do campus próprio aguardando a entrega do 

citado campus pela empresa construtora. Temos ainda no município os cursos 

particulares de Técnico em Meio Ambiente e Segurança do Trabalho administrado 

pelo Instituto de Tecnologia da Bahia – ITEBA, instalado no município desde de 

2007. A mineração é sem duvida a maior fonte de riqueza da cidade, na qual esse é 

o setor em que a maior parte da população se encontra empregada.Na mineração 

conta com ricas jazidas de magnesita, talco, existindo outros minerais tais como: 

vermiculita, dolomita, cristal de rocha e granitos dos mais variados, a região essa 

que possui a terceira maior mina de magnesita no mundo na região da Vila Pedra 

Preta, além de possuir algumas cerâmicas as margens do Rio do Antônio que corta 

a cidade. 

Com base nestas informações percebe-se que há uma vocação natural para a 

atividade mineradora na região o que sustenta a vinda de cursos técnicos que 

possam subsidiar a comunidade local do conhecimento necessário, garantindo a 

empregabilidade. 
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O comércio é gerenciado pela Câmara dos Dirigentes Lojistas- CDL e tem 

obtido avanços significativos, colocando o município em condições de almejar 

melhor classificação no ranking do estado da Bahia.  

2.4.1 – Metas e Estratégias da Educação Profissional 
 

Meta 8: Qualificar o atendimento prestado na Educação Profissional 
Estratégias: 

1. Intermediar, via Município, articulação entre a Instituição Educacional 

ofertante e empresas locais para o estabelecimento de convênios que 

assegurem a oferta de estágio para alunos da rede de educação 

profissional do município. 

2. Adequar, no prazo de vigência deste plano, as instituições de educação 

profissional públicas, da zona urbana, aos padrões mínimos de 

infraestrutura, materiais e equipamentos para o funcionamento, 

respeitando das necessidades do processo educativo. 

2.5 – Educação de Jovens e Adultos 
 

           A aprendizagem dos adultos pode ser analisada de acordo com o status de 

atendimento das metas definidas pelo PNE. Uma delas diz respeito à taxa de 

alfabetização da população de 15 anos ou mais e o indicador é calculado com base 

nos dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) que pergunta 

aos entrevistados maiores de 15 anos se sabem ler e escrever. A taxa de 

alfabetização, portanto, considera alfabetizadas as pessoas que declaram saber ler 

e escrever. 
Gráfico 11 - Taxa de alfabetização da população de 15 anos ou mais de idade 

Fonte: http://simec.mec.gov.br/pde 
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De acordo com o gráfico 11, verifica-se que 83,8% das pessoas de Brumado 

declararam que sabem ler e escrever, enquanto no estado o percentual foi de 

85,1%, na região nordeste 83,1% e no Brasil 91,5%.  

A população adulta enfrenta ainda mais dificuldade quanto ao 

desenvolvimento educacional, pois as taxas mais altas de analfabetismo e 

permanência na escola estão exatamente nesta faixa da população. 

A meta que faz menção ao analfabetismo define que apenas 15,3% da 

população brasileira entre 15 e 64 anos de idade sejam analfabetos funcional em 

2014 (englobando residentes em zonas urbanas e rurais, quer estejam estudando ou 

não).  

Gráfico 12: Taxa de analfabetismo funcional da população de 15 anos ou mais de idade 
Fonte: http://simec.mec.gov.br/pde 

 
          

Os dados atuais apresentados no Gráfico 12 revelam que Brumado tem uma 

taxa de analfabetismo funcional abaixo da média do estado da Bahia e da região 

nordeste, mas acima da média do Brasil (33,4% município; 40,5% estado; 40,8% 

região e 29,4% união). 

Diante da alta distorção da idade/série da população em idade de freqüentar o 

ensino fundamental não ingressar em quaisquer das redes de ensino, o público que 

necessita da Educação de Jovens e Adultos passa a ser muito alto, sendo 

necessário que as redes estadual e municipal conjuguem esforços no intuito de 

corrigir esta defasagem escolar. 

Frente a estas condições a Secretaria Municipal de Educação oferece em 

algumas escolas da sede e do interior do município a Educação de Jovens e Adultos 

– EJA nos seus quatro módulos. Apesar da existência de um percentual alto de 

alunos em potencial para esta modalidade a baixa procura ainda não possibilitou a 

abertura de turmas em todas as unidades escolares da rede.  
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Os objetivos prioritários da EJA no município de Brumado é alfabetizar e dar a 

possibilidade de continuidade aos alunos com distorção idade/série alta, sendo esta 

a principal dificuldade encontrada. Por esta razão a modalidade de ensino recebe 

atenção especial com o acompanhamento de coordenadores in-loco para 

identificação das dificuldades dos alunos e suporte ao trabalho dos professores. 

Outra ação desenvolvida pela Secretaria Municipal de Educação de Brumado, 

esta em parceria com a Secretaria de Educação do Estado da Bahia é o TOPA – 

Todos Pela Alfabetização, atendendo um total de 326 alunos cadastrados em 2015 

(dados da Secretaria Municipal de Educação).  

Não há uma política de financiamento especifica para atendimento da 

Educação de Jovens e Adultos no município, quanto à captação de recursos, alem 

dos recursos oriundo dos repasses federais. Atualmente o PNLD já disponibiliza 

livros didáticos consumíveis para essa modalidade. Porém, faz-se necessário uma 

maior atenção dos órgãos gestores de educação do município para tratar da 

Educação de Jovens e Adultos com a importância que esta ou qualquer outra 

modalidade de ensino exige. 

 

2.5.1 – Metas e Estratégias da Educação de Jovens e Adultos 
 

Meta 9: Estabelecer, a partir da aprovação deste plano, programas visando a 

alfabetizar 50% dos adultos analfabetos funcionais, em cinco anos e, até o final da 

década, erradicar o analfabetismo absoluto 

 

Estratégias: 

1. Nas empresas públicas e privadas incentivar a criação de programas 

permanentes de educação de jovens e adultos para os seus 

trabalhadores na modalidade presencial e semi-presencial. 

2. Estabelecer parceria com poder judiciário para identificar demanda de 

pessoas em contexto prisional que se encontrem com analfabetismo 

e/ou baixa escolaridade. 
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3. Estabelecimento de parceria com o poder judiciário e outros para o 

incentivo à elevação de escolaridade de população oriunda do sistema 

prisional local, vinculado à educação profissional e reinserção no 

mundo do trabalho. 

4. Parceria com as lideranças religiosas e comunitárias locais para 

identificação da demanda de analfabetismo e baixo nível de 

escolaridade. 

5. Melhorar o acompanhamento e qualidade de atendimento do TOPA 

(Todos pela Alfabetização) 

 

Meta 10: Ampliar a oferta de vagas da Educação de Jovens e Adultos nos dois 

segmentos do ensino fundamental 

 

Estratégias: 

1. Estimular a abertura de novas turmas da EJA em diversas localidades 

do Município a fim de atender um maior número da população. 

2. Estabelecer Termo de Parceria com a Polícia Militar para assegurar o 

atendimento, com segurança, aos profissionais e alunos atendidos 

pela Educação de Jovens e Adultos no período noturno nas diversas 

localidades do Município. 

 
Meta 11: Qualificar o atendimento prestado na Educação de Jovens e Adultos 
 

Estratégias: 

1. Fortalecer a política de material didático específico para os cursos de 

EJA, condizente com o mundo da tecnologia, da comunicação e o 

mundo do trabalho, para assegurar conhecimentos contextualizados e 

significativos para a ação educacional junto à população jovem e à 

adulta. 
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2. Assegurar, aos alunos dos cursos de EJA, o acesso e o uso da 

tecnologia da informação, como ferramenta pedagógica e 

indispensável ao processo de aprendizagem. 

3. Dar continuidade aos programas de acuidade visual entre os 

estudantes matriculados em classes de alfabetização e cursos de EJA, 

em articulação com outros segmentos governamentais e não-

governamentais. 

4. Fortalecer os cursos de Educação de Jovens e Adultos articulando-os 

com as políticas sociais voltadas para o mundo do trabalho, saúde e 

geração de emprego e renda. 

2.6 – Educação no campo 
 

 

O município de Brumado, atualmente, atende em sua rede municipal, 10 

unidades escolares na zona rural como mostra a tabela 27, atendendo a um total de 

6.501 alunos entre a educação infantil e o ensino fundamental. Estas unidades 

escolares cobrem toda a área rural do município facilitando o deslocamento dos 

alunos através do transporte escolar e dos professores e demais profissionais da 

educação que são transportados pela Secretaria Municipal de Educação para 

desenvolverem suas respectivas atividades laborais. 

As unidades escolares do interior do município foram amplamente reformadas 

com o objetivo de adequação para atender a nova legislação quanto à 

acessibilidade, a instalação de laboratórios de informática, bibliotecas, mas também 

com o intuito de recuperar as redes de esgotamento sanitário e fossas sépticas, as 

redes de eletricidade, ampliação das salas de aula e espaços de apoio pedagógico 

(direção, articulação pedagógica, sala de professores, secretaria). Também o 

mobiliário das unidades escolares foi recondicionado ou substituído por novos à 

medida que as unidades foram sendo recuperadas em sua infra-estrutura física e o 

material de apoio técnico pedagógico utilizado pelas unidades rurais não é 

diferenciado para as unidades da zona urbana tanto em quantidade quanto em 

qualidade, sendo o atendimento realizado à medida que a unidade escolar solicita o 

material. 
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O planejamento pedagógico é realizado na própria unidade escolar sob a 

coordenação de professores articuladores, que definem em conjunto com a 

Coordenação de Planejamento Pedagógico da Secretaria Municipal de Educação 

toda a estrutura pedagógica a ser desenvolvida na unidade, a saber, o plano de 

curso, os planos de unidade, os projetos escolares, enfim todas as ações 

pedagógicas são direcionadas conjuntamente pela equipe da Articulação 

Pedagógica. Um dado relevante é que todas as unidades são devidamente 

orientadas a fazer os ajustes ao planejamento com o intuito de adequar à realidade 

local os conteúdos curriculares a serem trabalhados, bem como os métodos e 

técnicas de aprendizagem para que o aluno tenha a metodologia mais apropriada 

quanto possível. 

Esta preocupação vem sendo demonstrada principalmente na elaboração de 

projetos escolares que possam à medida que complementam o currículo básico, 

abrir também novas possibilidades de aprendizagem atendendo às especificidades 

de cada região do município. 

O transporte escolar da rede de educação municipal é realizado por uma 

empresa que foi contratada através de um processo licitatório. Este procedimento 

visa aliar a agilidade da iniciativa privada na prestação de serviços como uma 

melhoria na qualidade dos veículos responsáveis pelo tráfego dos alunos. Os ônibus 

e as vans são vistoriados frequentemente por uma comissão constituída pelo 

Conselho Municipal do Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica – FUNDEB.  

O quadro de professores efetivos que atendem as escolas da zona rural não é 

em número suficiente tornando necessária a realização de contratação de novos 

profissionais do magistério para a complementação do quadro docente através do 

REDA - Regime Especial de Direito Administrativo. Todos os profissionais do 

magistério sejam efetivos ou contratados recebem frequentemente treinamentos, 

iniciados na jornada pedagógica e complementados ao longo do ano letivo. Também 

o trabalho de coordenação pedagógica realizado por professores articuladores 

reforça o processo de formação à medida que nos encontros pedagógicos semanais 

estuda-se e discute-se sobre os mais variados temas educacionais, como currículo, 

avaliação, recuperação paralela, etc. Onde se busca construir uma escola que 
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represente a realidade vivenciada pelos alunos da zona rural sem perder de vista a 

percepção de um mundo globalizado nos aspectos culturais e comunicacionais. Por 

esta razão os currículos visão atender as especificidades de cada região valorizando 

os costumes, os traços culturais e, sobretudo os valores cultuados pela comunidade 

local. 

A Secretaria Municipal de Educação conseguiu desde 2005 a desativação de 

todas as salas de aula multisseriadas do município, com o processo de nucleação, 

favorecendo um melhor desenvolvimento das atividades letivas por parte dos 

professores, mas acima de tudo possibilitando aos alunos um espaço mais 

adequado ao aprendizado em função de uma enturmação que tende a minimizar as 

diferenças de idade, maturidade intelectual, nível cognitivo e escolar.  

 
2.6.1 – Metas e Estratégias da Educação no Campo 
 

Meta 12: Qualificar o atendimento prestado na Educação do Campo 

 

Estratégias: 

1. Assegurar a formação continuada aos professores que atuam na 

educação do campo contemplando suas questões específicas e 

relevantes. 

2. Implementação de proposta político-pedagógica para a educação do 

campo, no prazo de três anos, com a construção de um currículo 

diferenciado atendendo as peculiaridades da região sem perda do 

currículo regular, enfatizando a participação efetiva da família no processo 

de ensino e aprendizagem dos alunos. 

 3. Garantir o fortalecimento dos órgãos colegiados de Educação para o     

monitoramento e otimização dos recursos destinados à educação do 

campo. 
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2.7 – Educação Inclusiva 

 

Existem na rede de educação do município de Brumado pequenas iniciativas, 

mas, ainda não é o suficiente para a realização plena da Educação inclusiva nos 

diferentes níveis. Uma dessas iniciativas é a experiência do Colégio Professora Nice 

Públio da Silva Leite, que a partir das práticas pedagógicas que visam a inclusão 

encaminham alunos para o Centro Municipal de Educação Agamenon Santana, no 

nível fundamental das séries finais, e no nível médio para os Colégios Modelo Luis 

Eduardo Magalhães e Estadual de Brumado, como também para os cursos técnicos 

do Centro de Educação Tecnológica do Estado da Bahia – CETEB e o Instituto 

Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia – IF BAHIA. Para que a 

Educação Inclusiva aconteça de forma sistemática em todos os níveis é necessário 

que haja o envolvimento de todas as esferas (municipal, estadual e federal) com o 

objetivo de oferecê-la como modalidade, oportunizando a todos os deficientes o 

direito à educação pública, gratuita e de qualidade. 

Atualmente os alunos motivados pela família procuram as escolas, 

dependendo da deficiência, são atendidos, mas, nos casos de deficiência múltipla, 

as escolas do município, ainda não têm profissionais habilitados para atender os 

alunos que procuram a rede. Esta demanda, que necessita ser identificada para que 

se possam definir políticas de atendimento aos alunos com deficiência. 

Hoje identificado na rede educacional do município, entre escolas municipais, 

particulares e APAE, como apresenta a tabela 14, temos ao todo 364 alunos com as 

mais variadas deficiências, sendo que a necessidade especial mais atendida pela 

rede é a auditiva, por conta da existência de um maior número de profissionais com 

habilidade para o desenvolvimento das atividades e acompanhamento dos 

educandos. 
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Tabela 14 – Matrículas de 2014 na Educação Especial em Brumado, por necessidade. 
 Fonte: educacenso.inep.gov.br. 

 

Necessidades Total 

Altas habilidades/superdotação 03 
Autismo Infantil 12 
Baixa visão 18 
Cegueira 11 
Deficiência  Auditiva 08 
Deficiências  Múltiplas 46 
Deficiência física 55 
Deficiência Intelectual 183 
Síndrome de Asperger 02 
Síndrome de Rett 04 
Surdez 17 
Transtorno desintegrativo da infância 05 
Total de alunos atendidos 364 

 

Outra forma de atendimento buscado pelo município aos alunos com 

necessidades especiais de aprendizagem é através do trabalho realizado pela 

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE, que atende a um total de 

185 crianças e jovens, principalmente com deficiência intelectual e deficiências 

múltiplas. Esta associação mantém com o governo municipal uma relação de 

parceria, onde através da Secretaria Municipal de Educação, é fornecido alguns 

profissionais do magistério e de serviços gerais. 

Um dos problemas que merece particular atenção é quanto ao serviço de 

apoio especializado que existe, mas de forma muito tímida, com a presença de salas 

de apoio em 2 escolas para atendimento dos alunos, entretanto não oferece 

atendimento aos professores da rede regular de ensino, dificultando o 

acompanhamento no processo de ensino aprendizagem dos alunos com 

necessidades educativas especiais. Tal acompanhamento seria mais eficiente se 

houvesse no município uma unidade escolar especializada no atendimento a estes 

alunos, inclusive para a identificação, diagnóstico e intervenção precoce viabilizando 

deste modo a efetiva assistência aos educandos. 

Assim como existem sérias dificuldades de diagnóstico dos alunos com 

necessidades especiais de aprendizagem, também a identificação dos alunos com 

altas habilidades, não é um procedimento comum tendo em vista a falta de 
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profissionais habilitados para atendimento desta clientela bem como uma estrutura 

adequada. 

A rede educacional municipal de Brumado ainda não conta com currículos 

que atendam as peculiaridades da Educação Inclusiva, uma vez que não são 

elaboradas nessa perspectiva. Contudo, em se tratando de métodos, técnicas e 

recursos didáticos é possível perceber que por meio das salas de recurso e classes 

especiais são oferecidos de forma adequada a uma clientela específica nas referidas 

salas. No que se refere a organização do trabalho pedagógico desenvolvido nas 

unidades de ensino é possível perceber que ainda não corresponde às exigências 

da educação inclusiva, pois, o planejamento não é construído dentro dessa visão de 

que a necessidade de alguns é de responsabilidade de todos. 

Mais um aspecto relevante é que a Secretaria Municipal de Educação apesar 

de não contar com um programa de capacitação e formação continuada de 

professores que atuam nas classes especiais ou que possuem em suas salas de 

ensino regular alunos com necessidades educativas especiais, que possa favorecer 

a melhoria do desempenho destes alunos incluídos, vem buscando realizar alguns 

cursos de capacitação nos últimos dois anos. Outrossim uma pequena parte dos 

professores das redes municipal e estadual foram capacitados pelo estado para 

oferecer atendimento nas áreas visual e auditiva. 

Existe um regime de cooperação pouco eficiente entre os setores de 

educação, saúde e assistência social. Igualmente estes setores não são plenamente 

articulados entre si, o que dificulta e retarda o diagnóstico das pessoas com 

necessidades especiais para posterior intervenção e encaminhamento dessa 

clientela à unidade de ensino, ao tratamento médico hospitalar ou ao setor de 

assistência social. 

 
2.7.1 – Metas e Estratégias da Educação Inclusiva 

Meta 13: Promover, ao longo da vigência do plano, a implementação de políticas 

públicas que garantam o acesso e a permanência de todas as crianças, jovens e 

adultos com deficiência na escola, em todos os níveis e modalidades de ensino. 

 

Esta edição encontra-se no site: www.brumado.ba.io.org.br em servidor certificado ICP-BRASIL

Brumado

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: KXUKJGY3CFEUOOSIA6ORQG

Quarta-feira
1 de Julho de 2015
58 - Ano III - Nº 880



 
 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUMADO 
ESTADO DA BAHIA 

CNPJ/MF N.º: 14.105.704/0001-33     PABX: (77) 3441.2500 
Praça Cel. Zeca Leite, n.º 415 – Centro 

CEP: 46100-000 - Brumado - BA 
http://www.brumado.ba.gov.br 

     

 

 

PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 2015-2025 – LEI 1.752, DE 30/06/2015 Página 56 
 

Estratégias: 

1. Caberá aos órgãos competentes, ao longo da vigência do Plano, 

acompanhar os padrões mínimos de infraestrutura em todas as unidades 

escolares para o atendimento à diversidade humana, adaptando os 

prédios escolares existentes, eliminando assim todas as barreiras 

arquitetônicas e somente autorizar a construção e reformas de prédios 

escolares, públicos ou privados, em conformidade com as normas técnicas 

da ABNT, promovendo a acessibilidade. 

2. Garantir ao educando surdo e surdo-cego, uma escola que reconheça a 

sua singularidade linguística, através de um currículo fundamentado nessa 

singularidade, favorecendo o desenvolvimento integral e a construção da 

condição bilíngüe desse educando, ou seja, a aquisição da Língua 

Brasileira de Sinais – LIBRAS como a 1ª língua e da Língua Portuguesa, 

como 2ª língua, bem como a atuação do professor intérprete na sala de 

aula em que se verifique a presença de aluno surdo, em até três anos 

3. Garantir a presença de especialista em Braille com recursos e 

equipamentos (computador, impressora Braille e software de impressão) 

para a preparação de material escolar necessário nas unidades escolares 

onde houver educando cego, em até três anos 

4. Ampliar, nas unidades escolares, nos primeiros três anos de vigência 

deste plano, o ensino de LIBRAS para educandos surdos, e em seis anos 

para a comunidade escolar (servidores da escola) 

5. Assegurar, no prazo de três anos, transporte escolar adaptado que atenda 

as especificidades dos educandos que apresentem dificuldade de 

locomoção. 

6. Articular com a Secretaria de Saúde e Assistência Social a 

disponibilização de equipamentos e materiais indispensáveis ao 

desenvolvimento educacional dos alunos com deficiência, bem como 

assessoria composta de profissionais das áreas: de psicologia, 

fonoaudiologia, assistência social, psicopedagogia, psicomotricidade, 

terapia ocupacional, fisioterapia e nutrição. 
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7. Garantir, durante a vigência do Plano, em 4 (quatro) escolas da rede 

pública de ensino municipal, salas multifuncionais com a presença de uma 

equipe multidisciplinar como: especialista em Braille, Libras, déficit 

intelectual, transtorno global do desenvolvimento, deficiência motora e 

psicopedagogia. 

8. Garantir, em até quatro anos, a reestruturação do currículo para que 

atenda a todas as especificidades dos educandos. 

9. Realizar a cada 2 (dois) anos Fórum Municipal de Pesquisa, Discussão e 

Debate da Educação Especial, destinado a sensibilizar e conscientizar, 

buscando a participação e o envolvimento da família e a comunidade. 

10. Organizar, em até cinco anos, programas destinados a promover e ampliar 

a oferta de atividades esportivas e culturais adaptados. 

 

2.8 – Educação Superior 
 

O município de Brumado conta, em 2015, com um Campus da Universidade 

Estadual da Bahia – UNEB, que oferece o curso de Licenciatura de Letras 

Vernáculas e Bacharelado em Direito e de outras cinco unidades particulares, com 

cursos nas áreas de Licenciatura, Administração, Ciências Contábeis, Serviço Social 

e Superior em Tecnologia (diversas áreas). 

O governo municipal através do convênio com o Ministério da Educação e as 

Universidades Estaduais da Bahia implantou o Sistema Universidade Aberta do 

Brasil que visa a articulação das instituições de ensino para levar o ensino superior 

público e de qualidade democratizando o acesso de todos os cidadãos. O pólo 

oferece os cursos de Licenciatura em Matemática, Letras com Inglês, Letras com 

Espanhol. Química e Física, Biologia, História, Geografia, Ciências da Computação, 

Bacharelado em Administração e as Especializações Lato Sensu em Educação à 

Distância, Gestão Pública, Gestão em Saúde e Especializações Interdisciplinar em 

Estudos Sociais e Humanidade. 

Os investimentos realizados pelo município para garantir a infraestrutura 

exigida, no tocante ao espaço físico de salas de aula, salas de apoio pedagógico e 
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administrativo, laboratórios de informática e ciências naturais e exatas, para o 

funcionamento dos cursos demonstram a preocupação e, sobretudo a disposição 

para proporcionar a população o acesso ao ensino superior.  

Existe ainda uma demanda nas áreas de saúde, direito e ciência e tecnologia 

principalmente em engenharia, computação/informática e comunicação.  

Diante da dificuldade de absorção de toda a demanda por parte das unidades 

de ensino superior do município, o governo municipal mantém 02 casas de apoio a 

estudantes, responsabilizando-se pelo aluguel e impostos prediais, bem como as 

despesas com o abastecimento de água e o fornecimento de energia elétrica. Estas 

casas localizam-se uma em Vitória da Conquista e outra em Salvador, recebendo 

por volta de 60 jovens. 

 

2.8.1 – Metas e Estratégias da Educação Superior 

Meta 14: Expandir o ensino superior, de forma a democratizar as oportunidades de 

acesso. 

 

Estratégias: 

1. Fomentar a implementação políticas públicas de ensino superior, 

levando-se em consideração o grande contingente de alunos egressos 

da educação média realizada na rede pública, aspirando ao acesso a 

cursos de bacharelado e licenciaturas no ensino superior público 

2. Ampliar a oferta de cursos e as formas de acesso à universidade 

considerando as especificidades da região de Brumado. 

3. Apoiar os programas que visam à preparação do aluno ou egresso do 

ensino médio da escola pública para ingressar no ensino superior 

público. 

4. Fomentar políticas públicas que incentivem as Universidades Públicas 

para a implementação de ações de formação inicial e continuada na 

modalidade de educação a distância. 

5. Apoiar a ampliação de políticas públicas que assegurem acesso de 

pessoa com deficiência ao ensino superior. 
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6. Garantir percentuais de recursos orçamentários para apoiar a 

implantação de campus de universidades públicas no Município 

fomentando o desenvolvimento científico, tecnológico e cultural na 

microrregião. 

7. Apoiar parcerias com as Universidades para o desenvolvimento de 

programas voltados para o atendimento de demandas sociais 

específicas locais. 

8. Reivindicar o cumprimento da função de pesquisa e extensão das 

universidades de modo que os cursos contemplem as especificidades 

regionais e favoreçam o seu desenvolvimento socioeconômico e 

cultural. 
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3. A GESTÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL 
 

 
3.1 - Estruturação da educação municipal 
 
O município de Brumado possui um bom nível de organização da sua 

estrutura educacional, a partir da Lei Orgânica do Município que já determina em 

seu art. 7º inciso VII, “manter, com a cooperação técnica e financeira da União e do 

Estado, programas de educação infantil e ensino fundamental”, mas, sobretudo no 

capítulo XI onde apresenta com muita clareza as responsabilidades e obrigações 

que devem ser assumidas pelo poder público municipal junto à comunidade.  

Contando com o Sistema Municipal de Ensino lei nº 1.211 de 03/12/1998, 

organizado com base nas seguintes diretrizes: 

I - adaptação das diretrizes da legislação federal e estadual às peculiaridades 

locais, inclusive quanto ao calendário escolar; 

II - manutenção de padrão de qualidade, através do controle pelo Conselho 

Municipal de Educação; 

III - gestão democrática, garantindo a participação de entidades da 

comunidade na concepção, execução, controle e avaliação dos processos 

educacionais; 

IV - garantia de liberdade de ensino, assegurando o pluralismo religioso, 

cultural e político; 

V - ensino e desenvolvimento da cidadania e liberdade de opinião.  

Assim o Sistema Municipal de Educação confere a prerrogativa à Secretaria 

Municipal de Educação de órgão executivo de todas as políticas de educação básica 

do município, responsável pelas escolas de educação infantil, ensino fundamental, 

ensino médio e profissionalizante no âmbito da educação básica desde que 

mantidas pelo poder público municipal, e ao Conselho Municipal de Educação criado 

com a Lei nº 1.210, de 03 de dezembro de 1998, com a atribuição de colaborar com 

o poder executivo na definição de políticas de educação escolar do município entre 

outras responsabilidades. 
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O município de Brumado, conta ainda com o Conselho de Alimentação 

Escolar criado pela lei municipal nº 1.437 de 15/01/2005, com a responsabilidade de 

acompanhar o programa de alimentação escolar implantado no município, visando 

garantir alimentos de boa qualidade e padrões de higiene adequados, desde 

aquisição até a distribuição aos educandos atendidos, cabe também ao CAE a 

fiscalização, através de visitas de rotina nas Unidades Educacionais o 

desenvolvimento do Programa de Alimentação verificando a utilização adequada dos 

recursos financeiros repassados pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da 

Educação (FNDE) para a execução do Programa, por fim além das visitas, são 

realizadas reuniões mensais onde são discutidos assuntos referentes à Alimentação 

Escolar oferecida, e analisadas as planilhas específicas de quantidade e qualidade 

dos alimentos adquiridos pela Secretaria Municipal de Educação. 

O Conselho de Controle e Acompanhamento Social do FUNDEB criado pela 

lei municipal nº 1.564, com a atribuição de acompanhar e controlar a repartição, 

transferência e aplicação de recursos do Fundo, supervisionando a elaboração da 

proposta orçamentária anual do Poder Executivo em relação aos recursos do Fundo, 

examinando os registros contábeis e demonstrativos gerenciais mensais relativos 

aos recursos repassados ou retidos à conta do Fundo, para emitir parecer sobre as 

prestações de contas dos recursos do Fundo, que deverão ser disponibilizadas 

mensalmente pelo Poder Executivo. 

Os Conselhos escolares implantados e implementados em todas as unidades 

escolares da rede municipal de ensino, com efetiva participação da comunidade 

escolar, tem como competência principal a tarefa de analisar as ações a serem 

empreendidas e os meios a serem utilizados para o cumprimento das finalidades da 

escola. O Conselho representa a comunidade escolar e local, atuando em conjunto e 

definindo caminhos para deliberações sobre os assuntos de sua responsabilidade, 

tornando-se um espaço privilegiado de discussão, negociação e encaminhamento 

das demandas educacionais, possibilitando desta forma a participação social e 

promovendo a cultura da gestão democrática. 

Outra qualidade importante do Sistema Municipal de Ensino de Brumado é a 

existência do Plano de Carreira e Estatuto do Magistério Público Municipal, 

Esta edição encontra-se no site: www.brumado.ba.io.org.br em servidor certificado ICP-BRASIL

Brumado

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: KXUKJGY3CFEUOOSIA6ORQG

Quarta-feira
1 de Julho de 2015
64 - Ano III - Nº 880



 
 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUMADO 
ESTADO DA BAHIA 

CNPJ/MF N.º: 14.105.704/0001-33     PABX: (77) 3441.2500 
Praça Cel. Zeca Leite, n.º 415 – Centro 

CEP: 46100-000 - Brumado - BA 
http://www.brumado.ba.gov.br 

     

 

 

PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 2015-2025 – LEI 1.752, DE 30/06/2015 Página 62 
 

constituindo-se em duas ferramentas de proteção ao profissional do magistério que 

garante ao trabalho a tranqüilidade e o respeito necessários. O Plano de Carreira e 

Remuneração dos Servidores do Magistério Público Municipal de Brumado foi criado 

pela lei nº 1.200 de 1998 e alterada pela lei nº 1.313 de 28 de maio de 2004, objetiva 

o aumento do padrão da qualidade de ensino e a valorização e profissionalização 

dos servidores do Magistério.  

Do mesmo modo o Estatuto dos Servidores do Magistério Público do 

município de Brumado criado pela lei nº 1.198 de 03 de julho de 1998, regulamenta 

a função do servidor do magistério público municipal, bem como determina que o 

provimento dos cargos na rede pública de ensino será através de concurso, como 

também os cargos em comissão de diretor e vice-diretor serão escolhidos por via de 

eleição direta realizada pela Comunidade Escolar. 

Quanto a sua estrutura organizacional a Secretaria Municipal de Educação, 

de acordo a Lei Nº 1.699, de 17 de dezembro de 2013 que modificou a Estrutura 

Organizacional da Administração Direta da Prefeitura Municipal de Brumado, ficou 

composta dos seguintes departamentos: 

 

1-  Departamento de Desenvolvimento da Gestão Escolar: 

a) Divisão de Avaliação da Gestão Escolar  

b) Divisão de Execução e Manutenção de Obras em Prédios Escolares 

c) Divisão de Esporte Escolar  

2- Departamento de Assistência ao Educando:  

a) Divisão de Alimentação Escolar  

b) Divisão de Transporte Escolar  

c) Departamento de Desenvolvimento Técnico-Pedagógico da Educação 

Básica 

d) Divisão de Planejamento e Desenvolvimento da Educação Básica  

e) Divisão de Ações e Projetos da Educação Básica  

f) Divisão de Desenvolvimento da Educação Especial  

g) Divisão de pesquisa, Inspeção e Censo Escolar  

h) Divisão de Bibliotecas  

Esta edição encontra-se no site: www.brumado.ba.io.org.br em servidor certificado ICP-BRASIL

Brumado

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: KXUKJGY3CFEUOOSIA6ORQG

Quarta-feira
1 de Julho de 2015

65 - Ano III - Nº 880



 
 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUMADO 
ESTADO DA BAHIA 

CNPJ/MF N.º: 14.105.704/0001-33     PABX: (77) 3441.2500 
Praça Cel. Zeca Leite, n.º 415 – Centro 

CEP: 46100-000 - Brumado - BA 
http://www.brumado.ba.gov.br 

     

 

 

PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 2015-2025 – LEI 1.752, DE 30/06/2015 Página 63 
 

i) Divisão de Arquivo de Histórico e Memória  

3- Departamento de Desenvolvimento da Educação Infantil:  

a) Divisão de Planejamento e Desenvolvimento da Educação Infantil  

b) Divisão de Acompanhamento às Creches  

4- Departamento de Administração e Finanças: 

a) Divisão de Recursos humanos  

b) Divisão de Tecnologia em Informação na área da Educação  

c) Divisão de Contabilidade  

5- Assessoria Jurídica  

6- Conselho do FUNDEB.  

7- Conselho Municipal de Educação.  

8- Conselho da Alimentação Escolar. 
  

3.2 - Organização e funcionamento da educação municipal  
 

A rede de atendimento educacional do município de Brumado é composta de 

três dependências administrativas, a saber: estadual, municipal e privada, sendo que 

a rede estadual trabalha com o ensino médio, a rede municipal atende a educação 

infantil (creche e pré-escola), o ensino fundamental das séries iniciais e finais, a 

educação profissional com a parceria do Instituto Federal da Bahia extensão de 

Vitória da Conquista e a educação superior através da Universidade Aberta do 

Brasil, convênio estabelecido entre o Ministério da Educação e o Governo Municipal, 

a rede particular atende a educação infantil, o ensino fundamental das séries iniciais 

e finais e o ensino médio. Também são atendidas as modalidades Educação de 

Jovens e Adultos, Educação inclusiva e Educação profissional pelas redes estadual 

e municipal. 
Tabela 15 – Número de Estabelecimentos Escolares de Educação Básica em Brumado por 

dependência administrativa e localização 
                                    Fonte: Secretaria Municipal de Educação 
 

Localização Dependência administrativa 
Municipal Estadual Privada 

2000 2014 2000 2014 2000 2014 
Zona Urbana 27 16 13 03 26 09 
Zona Rural 70 10 01 - - - 
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As tabelas 15 e 16 nos dão a visão de um importante avanço na educação 

municipal que foi o processo de nucleação das escolas multisseriadas, realizado em 

2005 e já trazendo resultados nas avaliações externas que o município participou 

após esta data. 

A partir do ano de 2005, as unidades escolares vêm recebendo constantes 

reformas para alcançarem um padrão mínimo de qualidade infra-estrutural, onde 

professores, funcionários, equipe técnico-administrativa e alunos possam de modo 

adequado, realizar as atividades pedagógicas atingindo o êxito esperado. Esta ação 

só foi possível em virtude da nucleação das escolas multisseriadas, pois os recursos 

foram concentrados em poucas unidades escolares, permitindo assim a plena 

recuperação e ampliação das unidades que permaneceram. Em específico, na zona 

rural a nucleação finalizou com 62 escolas isoladas, somando um total de mais de 

110 salas de aula multisseriadas, como mostra a tabela 31. 

 
Tabela 16 – Número de Estabelecimentos Escolares de Educação Básica em Brumado por 

dependência administrativa e níveis de ensino 
                                    Fonte: Secretaria Municipal de Educação 
 

Níveis de Ensino Dependência administrativa 
Municipal Estadual Privada 

2000 2014 2000 2014 2000 2014 
Educação Infantil  17 25 - - 13 5 

Ensino Fundamental 80 26 12 - 11 5 
Ensino Médio - - 2 3 2 4 

 

Outra importante consequência do processo de nucleação foi o aumento do 

controle sobre o quantitativo de matrículas na rede, sobretudo para a rede municipal 

que sempre foi a que recebe a maior quantidade de discentes. Isso demarca o grau 

de responsabilidade que os poderes públicos locais representados por suas 

unidades escolares tanto da rede estadual como da rede municipal têm frente à 

população. 
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Tabela 17 – Distribuição de matrículas da Educação Básica em Brumado por dependência 
administrativa e níveis de ensino 

                                    Fonte: Secretaria Municipal de Educação 
 

Níveis de Ensino Dependência administrativa 
Municipal Estadual Privada 

2014 2014 2014 
Educação Infantil – creche 216 0 179 
Educação Infantil – Pré-escola 1.218 0 666 
Ensino Fundamental – 1º ao 5º ano 4.251 0 1.004 
Ensino Fundamental – 6º ao 9º ano 3.796 0 543 
Ensino Médio 0 2.411 331 
 

3.3 - Apoio ao educando  
 

Os livros didáticos são distribuídos gratuitamente para todos os alunos do 

Ensino Fundamental no início do ano letivo. Cada aluno tem direito a um exemplar 

de língua portuguesa, matemática, ciências, geografia, história e inglês. As turmas 

do ciclo de Alfabetização recebem os livros didáticos anualmente, sendo 

consumíveis os de matemática e português. As turmas do 4º e 5º ano recebem 

anualmente, exemplares que são devolvidos no término do ano letivo. Além disso, a 

Educação Infantil adquiriu livros comprados com receita própria da Secretaria 

Municipal de Educação e as turmas do 1º ano, através de parceria do Governo do 

Estado com o Programa Pacto-Bahia, recebem os livros de português e matemática 

com orientação metodológica para trabalhar com os alunos.  

Os livros didáticos a serem escolhidos são analisados criteriosamente pelos 

professores e coordenadores das unidades escolares.  Posteriormente, é feito uma 

reunião onde os professores escolhem democraticamente a coleção que mais se 

adapta a realidade dos alunos. Todas as escolas recebem material de apoio como 

paradidáticos e livros de literatura do PNBE – Programa Nacional Biblioteca na 

Escola – do FNDE que são adequados a faixa etária dos alunos e que servirão de 

base para a melhor compreensão dos conteúdos estudados, bem como para 

desenvolver a competência leitora dos alunos. Os alunos recebem incentivo para a 

conservação do Livro Didático através do projeto Quero Bem o Nosso Livro, sub-

projeto do Projeto Quero bem a Minha Escola proposto pela Secretaria Municipal de 

Educação, que visa desenvolver nos educandos a consciência e sensibilidade 
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relativas à importância da valorização e da preservação de determinados recursos 

materiais pertencentes a coletividade escolar. 

A forma de gestão do PNAE - Programa Nacional de Alimentação Escolar 

pela Entidade Executora é centralizada pela Prefeitura Municipal, não gerando 

nenhum custo financeiro por esta gestão. Os recursos são utilizados para a compra 

de gêneros alimentícios da Merenda Escolar e adquiridos através de licitação, na 

modalidade Carta Convite e Tomada de Preços, com periodicidade de compra 

mensal. Esses gêneros adquiridos correspondem ao Cardápio planejado. A entrega 

dos gêneros às escolas é mensal, exceto o pão, que é entregue diariamente. Como 

esses gêneros são correspondentes ao Cardápio planejado, a quantidade dos 

mesmos é suficiente para a preparação e oferta da refeição para todos os alunos 

beneficiados. È realizado o controle de qualidade dos alimentos adquiridos. O local 

de armazenamento é exclusivo para os produtos alimentícios. É grande e arejado. 

Os gêneros são armazenados de forma adequada, em estrado e estantes, não 

oferecendo nenhum risco. Os gêneros oferecidos a zona rural tem a mesma 

qualidade da dos gêneros da zona urbana.O Conselho Municipal de Alimentação 

Escolar juntamente com a coordenação da merenda acompanha toda a utilização do 

recurso, incentivando fornecedores a participar da licitação, fazendo degustação dos 

produtos a serem licitados, participando da licitação para a compra dos gêneros. Em 

visita às escolas e creches o CAE encarrega de observar as condições higiênicas 

das cozinhas, dos manipuladores de alimentos (merendeiras), os critérios de 

manipulação e estocagem, verificando o prazo de validade e o estado de 

conservação dos alimentos, bem como a distribuição da merenda para os alunos. 

Quanto ao atendimento de saúde dos alunos as atividades mais acordadas 

entre as secretarias de Educação e Saúde são as voltados para a prevenção contra 

cáries e promoção da saúde bucal. 

O Transporte Escolar do Município de Brumado é realizado pela Empresa 

TRANSBRUMA-LTDA, adquirida através de processo licitatório. O funcionamento do 

transporte é diário oferecendo conforto e segurança, mesmo porque o Conselho 

Municipal do FUNDEB realiza vistoria, pelo menos duas vezes por ano em todos os 

veículos, e quando um dos veículos não consegue atender aos pré-requisitos 
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estabelecidos pelo conselho é solicitada a sua substituição imediata. O município de 

Brumado adquiriu através de Convênio com Governo Federal 11(onze) ônibus do 

Programa Caminho da Escola. 

O Transporte Escolar do Município atende alunos da Educação Infantil, 

Ensino Fundamental I e II e alunos do Ensino Médio. 

 
3.4 - Acompanhamento Pedagógico  
 

O acompanhamento pedagógico é realizado através de reuniões com todos 

os professores articuladores uma vez por mês, para orientá-los nas questões 

pedagógicas; sugerir, acompanhar e avaliar projetos e atividades realizados durante 

o mês; apoiá-los no trabalho realizado com os professores e fazer estudos e 

discussões de temas educacionais diversos. Além de visitas in loco pela equipe 

técnica da Secretaria para observar todo o funcionamento e andamento dos 

processos de aprendizagem de cada escola. 

A Secretaria Municipal de Educação mudou a forma de acompanhamento 

pedagógico da rede municipal que anteriormente era realizada de modo centralizado 

onde havia um coordenador para cada área/nível/disciplina, hoje o atendimento é 

individualizado por escola, no qual cada unidade a depender do número de 

professores presentes pode existir mais de um professor articulador para apoiar e 

fazer com que os professores aprimorem a sua prática na sala de aula, auxiliando a 

aprendizagem dos alunos. 

O sistema de coordenação in loco é algo novo (antigamente a coordenação 

era feita por área: o articulador de área se reunia quinzenalmente com os 

professores de uma mesma disciplina, de todas as escolas em local e horário 

estipulado e agendado previamente). A principal dificuldade encontrada pelos 

professores articuladores é a rejeição e desconfiança que sofrem por parte de 

alguns professores. Muitos vêem o professor articulador como um auxiliar de 

disciplina, ajudante do professor, professor substituto ou como fiscal da Secretaria 

Municipal de Educação. 
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Entendendo que a ação pedagógica requer planejamento macro e micro, a 

Secretaria Municipal de Educação tem dado o suporte técnico para a construção do 

Projeto Político Pedagógico das escolas, oferecendo inclusive leituras básicas, 

orientação do passo a passo da construção do documento, bem como apoio 

logístico e acompanhamento. Outra ação relevante é a de acompanhar e orientar 

para que em todas as escolas sejam realizadas reuniões semanais para a 

socialização de experiências ocorridas nas salas de aula, auxiliando no 

desenvolvimento dos projetos elaborados pelas unidades escolares, organizando o 

planejamento e avaliando a prática, arrumando as rotinas pedagógicas de acordo 

com os desejos e necessidades de todo corpo docente e por fim unindo os 

profissionais para ampliação os ambientes e possibilidades de aprendizagem. 

Todas as escolas possuem o plano de curso unificado de modo que os 

professores tem conhecimento de quais os conteúdos estão sendo trabalhados 

pelos colegas da própria escola, bem como de outras escolas, garantindo com isso 

que se um aluno for transferido de uma escola para outra não sofra prejuízos. Cada 

plano de curso possui uma parte complementar onde são registrados os conteúdos 

que não deram tempo de ser trabalhados, bem como conteúdos atuais que se 

adequam a realidade daquela unidade escolar, mas que não interferem na 

organização, nem no processo de acompanhamento dos conteúdos dos currículos 

pela Secretaria de Educação. 

Os professores da Educação Infantil e das séries iniciais do Ensino 

Fundamental que tem a sua carga horária de 20h dentro da sala de aula, participam 

dos Estudos Pedagógicos semanais. Já os professores das séries finais do Ensino 

Fundamental, 20h/aulas semanais, 5h são para a participação do professor nos 

estudos e planejamento semanais. 

O Regimento unificado das Escolas Municipais foi elaborado por uma 

comissão mista especial objetivando estender a discussão e análise do Projeto 

Regimento Unificado das escolas Municipais às comunidades escolares da Rede. O 

Regimento Unificado sofreu alterações principalmente nos artigos que tratam da 

avaliação e promoção dos alunos, para atender às necessidades já mencionadas 

em jornadas pedagógicas de inicio de ano letivo como também ao longo de todo ano 
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por professores e técnicos pedagógicos da rede municipal de educação, foi criada 

também a Resolução nº 004/2014CME, de 28 de outubro de 2014 que em seu Art. 

2º reza que o aluno da Rede Municipal de ensino de Brumado será considerado 

aprovado ao final das unidades letivas se obtiver, no mínimo a média 6,0 (seis) em 

cada componente curricular, e 5,0 (cinco) após processo de recuperação, 

observando-se os 75% (setenta e cinco por cento) de freqüência. 

A avaliação é contínua e processual onde cada aluno possui uma ficha 

individual para que seja relatado todo o desenvolvimento escolar. Os alunos que 

apresentam alguma dificuldade participam do reforço escolar na própria escola. 

Ao final de cada unidade letiva é verificado rendimento escolar insuficiente 

compete obrigatoriamente à escola proporcionar estudos de recuperação, paralelos 

ao período letivo, seguidos de avaliação. Os estudos de recuperação paralela são 

realizados com atividades diversificadas de modo a contemplar os alunos que não 

lograram aprovação, oferecendo a estes a oportunidade de recuperar os seus 

estudos. 

Este sistema de recuperação paralela ainda é foco de muita discussão em 

toda rede municipal de educação, pois não se percebe em boa parte dos casos a 

efetiva recuperação de conhecimento dos alunos. Outra dificuldade impõe-se no 

momento de fazer o re-trabalho com os conhecimentos não aprendidos por alguns 

alunos frente à necessidade de dar continuidade às tarefas com os demais. Da 

mesma forma o processo de avaliação ainda é muito discutido e questionado pelo 

corpo docente da rede municipal, que vem buscando a melhor maneira para 

realização desta ação extremamente difícil. 

3.5 - Gestão nas unidades escolares  
 

As unidades escolares dispõem de Conselhos escolares criados sob a 

orientação do Regimento Escolar Unificado, entretanto ao longo dos anos, 

especificamente a partir do ano 2000, quando os conselhos foram criados, cometeu-

se o equívoco de criar o conselho escolar absorvendo as funções da caixa escolar, 

assim os dois órgãos foram de certo modo fundidos funcionando na maioria dos 
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casos como caixa escolar, quando é requerido para o planejamento da aplicação 

dos recursos financeiros ou a prestação de contas. 

Assim o que se percebe é que os conselhos trabalham muito mais como 

caixas escolares, dificultando a participação da comunidade na definição dos 

objetivos e metas da unidade escolar. A pequena participação da comunidade no 

processo de elaboração dos planos de ação da escola é na verdade uma tônica em 

todas as unidades escolares da rede municipal de educação. Existe uma 

participação efetiva dos pais e comunidade apenas quando da realização dos 

projetos pedagógicos ou em reuniões para apresentação de resultados dos alunos. 

Em função do recebimento dos recursos oriundos do Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação – FNDE, as escolas gozam de certa autonomia 

financeira para aquisição de materiais pedagógicos e equipamentos que, sobretudo 

o corpo docente e a equipe técnica pedagógica-administrativa entendam que sejam 

necessários, mas como a maior parcela dos recursos utilizados pelas unidades 

escolares são fornecidos pelo Almoxarifado da Secretaria Municipal de Educação as 

escolas ficam condicionadas à negociação de quantidade e necessidade dos 

produtos solicitados junto à própria secretaria. Com relação aos métodos e técnicas 

implementados, existe uma maior liberdade podendo o professor definir junto ao 

diretor da sua unidade escolar o melhor a ser trabalhado. 

Segundo o Sistema Municipal de Ensino como também o Estatuto do 

Magistério Público Municipal que no seu artigo 31, § 2º reza que “Os membros do 

Conselho Escolar, Diretores e Vice-Diretores serão eleitos em pleito direto pela 

Comunidade Escolar, de acordo com a regulamentação específica”, faltando ainda 

definição das regras para a realização dos pleitos. A eleição para gestores escolares 

já é uma realidade em todo o país, sendo necessário um processo de 

conscientização de toda a comunidade escolar no sentido de amadurecer 

democraticamente para sustentar esta conquista. 

Sobre as normas e procedimentos administrativos adotados nas unidades 

escolares atualmente, podemos dizer que são bem definidos, porquanto toda a 

equipe escolar cumpre e faz cumprir, pois todos conhecem e entendem, facilitando 

para o cumprimento das tarefas e consequentemente a consecução dos trabalhos. 
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Outra forma importante de participação no ambiente escolar é através dos 

grêmios estudantis, que motivam os alunos ao envolvimento com a política escolar, 

contribuindo com a formação do cidadão livre e crítico. As unidades escolares da 

rede de educação municipal por atenderem alunos numa faixa etária mais nova, 

abaixo dos 14 anos, não promoveu ainda a idéia de formação de grêmios estudantis, 

diferentemente das escolas de nível médio que por incentivo da Secretaria de 

Educação do Estado vem mobilizando os alunos para a criação e principalmente a 

participação democrática das decisões tomadas em conjunto com as direções das 

unidades escolares. 

Uma das formas de incentivo a participação dos pais e da comunidade em 

geral é através dos eventos comemorativos que mobilizam em sua maioria grande 

parte da comunidade. Os principais são os dias das Mães e Pais, as festividades de 

São João, o Sete de Setembro e ainda os projetos pedagógicos como as feiras de 

educação, conhecimento e literatura, as exposições artísticas e os jogos escolares. 

 

3.6 - Instalações físicas e materiais nas unidades escolares  
 

As instalações físicas das escolas municipais vêm sofrendo melhorias 

constantes desde 2005, com a ampliação do número de salas de aula, a construção 

de sanitários em quantidade e adequados a alunos com deficiências, pátios 

cobertos, quadras cobertas, refeitórios, bibliotecas, laboratórios de ciência e 

informática, salas de apoio pedagógico, sala de professores, o fechamento da área 

externa das escolas com o levantamento de muros protegendo alunos e professores 

para a realização das atividades escolares, a recuperação das redes elétrica e 

hidráulica das escolas, enfim todo um processo de reestruturação e recuperação das 

unidades escolares adequando as normas de acessibilidade.  

Da mesma forma que as instalações físicas, os mobiliários de apoio ao 

educando e ao professor, vem sendo recuperados ou substituídos na medida em 

que são solicitados pelas unidades escolares. Como vem ocorrendo com os quadros 

que eram de giz e atualmente 100% das unidades já receberam a instalação dos 
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quadros brancos que utilizam pincel marcador, promovendo uma melhor qualidade 

de vida para o professor, ao passo que evita o contato com o pó de giz.  

Outros materiais que também vem sendo disponibilizados para os professores 

e alunos são os recursos audiovisuais como Tv, Dvd, Microsystem,  retroprojetor, o 

projetor multimídia e os computadores do laboratório de informática. O uso destes 

equipamentos é controlado pelos diretores que junto aos professores elaboram uma 

agenda de utilização para que todos possam usufruir destes recursos. No caso 

específico dos laboratórios de informática, em 02 unidades funciona o projeto do 

Governo Federal, o PROINFO, caminhando em 2010 para mais 3 unidades da sede 

do município. Os laboratórios a serem instalados na zona rural são todos através do 

programa PROINFO. Os demais materiais como livro, caderno, lápis e borracha são 

fornecidos para todos os alunos que não dispõem de recursos para a aquisição 

pessoal, salvo o livro que faz parte do Programa Nacional do Livro Didático. São 

fornecidos ainda para as unidades escolares materiais como mapas e livros para-

didáticos. 

Todo este material é controlado pelo setor de patrimônio da Prefeitura 

Municipal que se encarrega do tombamento e conseqüente colocação das plaquetas 

de identificação dos bens adquiridos. Da mesma maneira quando da necessidade de 

dar-se baixa em um determinado bem inservível a unidade escolar comunica à 

Secretaria Municipal que solicita o devido procedimento ao setor competente. 

Quanto à preservação dos bens é realizada através do desenvolvimento de projetos 

escolares que visam o desenvolvimento da cultura de conservação dos bens 

públicos, já a segurança destes bens patrimoniais é realizada pela guarda municipal.  

O que hoje se vem buscando no processo de reforma da infra-estrutura das 

unidades escolares é a construção de um ambiente que seja adequado tanto para o 

trabalho pedagógico como também promova o bem estar físico e mental de todos 

aqueles que dele fazem uso. O atendimento aos pré-requisitos estabelecidos pelo 

Ministério da Educação, tratados como padrões mínimos de infra-estrutura, são 

contemplados à medida que as interferências na rede física são solicitadas ou se 

fazem necessárias. 
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3.7 - Metas e Estratégias da Gestão da Educação  
 

 

Meta 15: Ampliar e qualificar a oferta da Educação Integral. 

 

Estratégias: 

1. Assegurar a oferta de educação integral em 50% das escolas da 

educação básica e a 25% dos alunos matriculados 

2. Criar, no contexto da Secretaria Municipal de Educação, coordenação 

específica para o trabalho da Educação Integral, visando o 

acompanhamento, orientação e formação das equipes escolares 

3. Otimizar a execução dos recursos dos Programas institucionais do 

Ministério da Educação, a exemplo do Mais Educação 

 
Meta 16: Fomentar a gestão democrática na Rede Municipal de Ensino 
 

Estratégias: 

1. Assegurar até o final da vigência deste plano a autonomia 

administrativa e financeira com a elaboração de uma legislação 

específica 

2. Assegurar que, anualmente, a partir da aprovação deste Plano, todas 

as escolas tenham reformulado seus projetos pedagógicos, de acordo 

com as orientações da Secretaria Municipal de Educação, das 

Diretrizes Curriculares e dos Parâmetros Curriculares Nacionais. 

3. Garantir a efetiva participação da comunidade escolar e local no 

processo de revisão, discussão e implementação do Regimento 

Escolar, do Plano de Desenvolvimento da Escola, do Projeto 

Pedagógico e demais instrumentos de gestão. 

4. Apoiar e incentivar as organizações estudantis, como espaço de 

participação e exercício da cidadania. 

5. Assegurar a independência e atuação dos conselhos de controle social 

vinculados à educação. 
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Meta 17: Otimizar a gestão da Secretaria Municipal de Educação. 

 

Estratégias: 

1. Informatizar em, no máximo dois anos, todas as unidades escolares da 

rede municipal de ensino, integrando-as em rede à Secretaria 

Municipal de Educação; 
2. Criar Comissão para a revisão da Lei que institui o Sistema Municipal 

de Ensino, a partir dos novos dispositivos da Legislação Educacional 

Brasileira, a partir do primeiro ano de vigência desse plano. 
 
3.8 - Metas e Estratégias dos Profissionais da Educação 
 

Meta 18: Reformular o Estatuto do Servidor do Magistério Público Municipal e o 

Plano de Carreira do Magistério Público Municipal adequando-os aos novos 

dispositivos da legislação educacional brasileira. 

 

Estratégias: 

1. Definir critérios e procedimentos para o provimento das funções de 

dirigentes escolares. 

2. Garantir a revisão, no primeiro semestre do primeiro ano de vigência 

desta Lei, do Plano de Carreira para o magistério, com ênfase na 

valorização do profissional de educação, com política salarial 

fundamentada em titulação, experiência, qualificação profissional e 

desempenho expresso no compromisso pedagógico, e de acordo com 

as determinações e dispositivos legais existentes, criando inclusive 

possibilidade de alteração de regime de carga horária. 

3. Assegurar o cumprimento do piso nacional da categoria do magistério, 

de acordo com a Lei Federal n.º 11.738/2008. 

4. Garantir, para todos os profissionais do magistério, definição de horário 

reservado para estudos e planejamento, conforme previsto no Art. 2º, 

parágrafo 4º, da Lei Federal n.º 11.738/2008. 
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5. Assegurar estrutura funcional administrativa e pedagógica específica 

que atendam as necessidades das unidades escolares 

6. Garantir a formação continuada aos profissionais de educação, 

oferecendo-lhes cursos de aperfeiçoamento, inclusive de novas 

tecnologias da informação e da comunicação, voltados para a prática 

educacional por eles exercida. 

7. Promover formação profissional específica aos professores que atuam 

nas classes de EJA – Educação de Jovens e Adultos. 

8. Estabelecer no máximo até o segundo ano de vigência deste plano a 

criação de instrumento de avaliação do desempenho dos profissionais 

do magistério da rede municipal de ensino, que venha servir de 

mecanismo para a progressão na carreira. 

9. Garantir que a avaliação do desempenho profissional esteja vinculada 

às políticas públicas de formação, de aperfeiçoamento e atualização 

pedagógica para a melhoria contínua do sistema educacional e 

valorização profissional. 

10. Utilizar a avaliação periódica da atuação dos professores, como 

subsídio à definição de necessidades e características dos cursos de 

formação continuada. 

3.9 - Metas e Estratégias do Financiamento da Educação 
 

Meta 19: Estabelecer, através dos instrumentos de planejamento e orçamento, a 

previsão de aplicação da complementação financeira futura, com vista a assegurar o 

cumprimento das metas constantes deste Plano, de acordo com o artigo 212 da 

Constituição Federal (CF/88). 

 

Estratégias: 

1. Garantir provimento orçamentário para o atendimento às 

especificidades referentes à manutenção e desenvolvimento do 

atendimento de alunos com necessidades educacionais especiais. 
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2. Garantir a participação dos conselhos municipais na construção do 

orçamento, do plano plurianual e no acompanhamento da execução 

dos recursos financeiros. 

3. Realizar audiências públicas para definição da aplicação dos recursos 

e da prestação de contas, como forma de assegurar a gestão 

democrática e participativa na construção de uma cultura de 

acompanhamento do uso dos recursos públicos.  
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4. ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO 

 
Entendendo o Plano Municipal de Educação como um plano de estado e não 

de governo, a proposição elaborada para os membros que atuam no processo de 

reformulação deste documento é qual a condição educacional que se espera que a 

população brumadense tenha alcançado em 2025. Pensar educação de maneira 

objetiva é, sobretudo, ter a certeza do que se quer atingir. O município de Brumado 

tem hoje no Estado da Bahia uma condição de destaque quanto ao Índice de 

Desenvolvimento da Educação Básica – IDEB, entretanto alguns problemas 

existentes na educação do município apresentam o quanto se tem que fazer para 

atingirmos um nível educacional que seja condigno à nossa população. 

Os preceitos legais estabelecidos na Constituição Federal de 1998 traduzem 

os reais problemas do nosso município, a saber, a erradicação do analfabetismo, a 

universalização do atendimento da Educação Infantil que hoje é de 84% da 

população de 04 e 05 anos e a ampliação da oferta em creches que atualmente 

atendem apenas 13,5% da população de 0 a 03 anos, a melhoria da qualidade de 

ensino, a formação para o trabalho e a promoção humanística, científica e 

tecnológica do País. Também o Plano Nacional de Educação, reformulado em 2014, 

que estabelece como objetivos a elevação global do nível de escolaridade da 

população, a melhoria da qualidade do ensino em todos os níveis, a superação das 

desigualdades educacionais, sociais e regionais no tocante ao acesso e à 

permanência, com sucesso, na educação pública e a democratização da gestão do 

ensino público, nos estabelecimentos oficiais, obedecendo aos princípios da 

participação dos profissionais da educação na elaboração do projeto pedagógico da 

escola e a participação da comunidade escolar e local em conselhos escolares ou 

equivalentes, traduz plenamente quais as perspectivas do nosso município para a 

próxima década.  

Assim os principais desafios a serem superados por este Plano Municipal de 

Educação, se encontram naquilo que já é prioridade enquanto direito constitucional, 

como também sinalizado no Plano Nacional de Educação.   
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Alcançar estes objetivos é promover melhorias educacionais, mas é 

principalmente dar o salto na qualidade de vida que a população precisa e espera, 

levando dignidade e esperança a todos. 

4.1. Diagnóstico, composição e objetivos 
 

1. Será constituída uma Comissão Municipal de Acompanhamento e 

Avaliação, nomeada pelo Poder Executivo através de portaria específica para este 

fim, (podendo ser a mesma comissão de reformulação desse Plano) que terá a 

responsabilidade de consolidar os dados relativos a educação no município, 

produzindo um documento analítico que evidencie as metas alcançadas com os 

resultados produzidos, bem como as metas não realizadas e a situação atual do 

referido aspecto.  

2. A Comissão Municipal de Acompanhamento e Avaliação reunir-se-á uma 

vez por ano para produzir o parecer acerca do acompanhamento do Plano Municipal 

de Educação. 

3. A Comissão Municipal de Acompanhamento e Avaliação será composta 

pelos membros, a seguir: 

a) Representantes da Secretaria Municipal de Educação; 

b) Representantes da Câmara Municipal de Vereadores; 

c) Representantes do Conselho Municipal de Educação; 

d) Representantes do Conselho de Controle e Acompanhamento Social do 

FUNDEB; 

e) Representantes da Rede Estadual de Educação; 

f) Representantes da Rede de Universidades; 

g) Representantes de Pais; 

h) Representantes de alunos; 

i) Representantes das Escolas Municipais; 

 4. A Comissão Municipal de Acompanhamento e Avaliação após a produção 

do diagnóstico do Plano Municipal de Educação apresentará os resultados 

consolidados em uma Audiência Pública com a participação de toda a sociedade 
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civil, instituições governamentais e não governamentais, e demais atores da 

educação no município. 
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Gabinete do Prefeito Municipal de Brumado, em 30 de junho de 2015. 

 
 

Aguiberto Lima Dias 
Prefeito Municipal 

 
 
 

Acácia Gondim Ribeiro 
Secretária Municipal de Educação 

Esta edição encontra-se no site: www.brumado.ba.io.org.br em servidor certificado ICP-BRASIL

Brumado

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: KXUKJGY3CFEUOOSIA6ORQG

Quarta-feira
1 de Julho de 2015

83 - Ano III - Nº 880



�
�

�������	�
��	����
�������	�
���
��������������������������

�
��������������
�������"�#����

�

� ��� &'� �+<=<>?@+'� �@Y>\>^'`� &<� �+@{'&|}� +<'`>~'+�� `>\>?'��|� &>'� ������#���}� ���
�"���� �|+'�}� � <{� �@'� �<&<}� ^'+'� '?<Y&<+� &<�^<�'� \|{� � <�?+@?@+'� {<?�`>\'� <� ?<`�'��
?<+{|'\��?>\'� Y'� ��\|`'� �@Y>\>^'`� ��\'+`>Y'� &<� �`>�<>+'� �>`�'�� �&>?'`� Y'� �<&<� &'�
�+<=<>?@+'� �@Y>\>^'`� &<� �+@{'&|�� �>�@`�'��|� &|�� |@?+|�� '?|���>�+>|� �=>\>'`�
�����+@{'&|��'�>|�|+���+�� �|��� �<{>`�|Y� �|{<�� �+'Y\|� �� �+<�|<>+|� �=>\>'`� �� �<`�
����������������
�
�
�
�
�

Esta edição encontra-se no site: www.brumado.ba.io.org.br em servidor certificado ICP-BRASIL

Brumado

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: KXUKJGY3CFEUOOSIA6ORQG

Quarta-feira
1 de Julho de 2015
84 - Ano III - Nº 880

Licitações



�
�

EDITAL�DE�NOTIFICAÇÃO�Nº�046/2015�

O� SUPERINTENDENTE� MUNICIPAL� DE� TRÂNSITO� E� TRANSPORTES� do�
Município�de�Brumado���Bahia,�no�uso�de�suas�atribuições,�fundamentado�
nos�termos�do�Artigo�281,�parágrafo�único,�inciso�II,�da�Lei�Nº�9.503,�de�23�
de� setembro� de� 1997� e� Resolução� nº� 404,� de� 12� de� junho� 2012� do�
CONTRAN�NOTIFICA�os�proprietários�dos�veículos�abaixo�especificados�da�
autuação� pelo� cometimento� das� infrações� respectivas,� podendo,� caso�
queira,� no� prazo� de� até� 30� dias� apresentar� DEFESA� DA� AUTUAÇÃO� ou�
ainda�informar�o�real�condutor�infrator,�conforme�disposto�no�Artigo�257,�
parágrafo� VII,� da� Lei� acima� mencionada,� sendo� pessoa� jurídica� o�
proprietário�do�veículo,�a�não�indicação�do�condutor�infrator�implicará�nas�
sanções�prevista�no�Artigo�257,�inciso�VIII,�do�CTB.�

�

�

�

Publique�se,�

Brumado,01/07/2015�

�

Placa� Nº�do�Auto�de�Infração Data�da�Infração Enquadramento
JPW���8347� 11897� 22/06/2015� Art.�252�Inc.�VI�
NSJ���8018� 12516� 09/06/2015� Art.�252�Inc.�VI�
JLR���3219� 12689� 03/06/2015� Art.�181�Inc.�XVII�
HFU���6503� 12724� 05/06/2015� Art.�181�Inc.�XI�
JSZ���4780� 12740� 12/06/2015� Art.�252�Inc.�VI�
OGP���7518� 12787� 12/06/2015� Art.�252�Inc.�VI�
NZC���7465� 12843� 25/06/2015� Art.�181�Inc.�XVIII�
JRT���1838� 12884� 23/06/2015� Art.�181�Inc.�XVIII�
JRB���8851� 12885� 25/06/2015� Art.�181�Inc.�IV�

PREFEITURA�MUNICIPAL�DE�BRUMADO�
SUPERINTENDÊNCIA�MUNICIPAL�DE�TRÂNSITO�E�TRANSPORTES�–�SMTT�

BRUMADO�� BAHIA
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