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LEI DE RESPONSABILIDADE EDUCACIONAL (LRE) 

APRESENTAÇÃO 

 

O Relatório de 2018 reúne os indicadores educacionais requeridos no Art. 2º da Lei nº 

10.529/2016, que estabeleceu a Responsabilidade Educacional no âmbito da Rede Municipal 

de Ensino de Fortaleza. Este relato é elaborado pela Secretaria Municipal de Educação (SME) 

e submetido à apreciação da Câmara Municipal de Fortaleza. 

Considerando que o prazo de entrega do Relatório Anual antecede o período de publicação 

de alguns dados oficiais sob responsabilidade do Governo Federal, a SME apresenta 

indicadores preliminares, construídos com base nas informações do Sistema de Gestão 

Educacional (SGE), da SME, que deve, dessa forma, levar ao conhecimento da sociedade, e 

de forma antecipada, os principais indicadores educacionais da educação básica pública 

deste município. 

Outros sistemas de informações gerenciais também foram utilizados na construção deste 

documento. Dentre eles estão o Sistema Integrado de Orçamento e Planejamento de 

Fortaleza (SIOPFOR), o Sistema de Gestão de Recursos e Planejamento de Fortaleza 

(GRPFOR) e o Sistema de Avaliação do Ensino Fundamental (SAEF). A fidedignidade de 

todas as informações apresentadas evidencia o esforço empreendido pela SME em prover a 

melhoria da realidade educacional. 

 

INDICADORES EDUCACIONAIS 

I - Alfabetização  

a) Resultados de avaliações, provas e testes externos e internos aplicados aos 

estudantes da rede pública municipal de ensino.  
 

A alfabetização é um processo de aprendizagem em que se desenvolve a capacidade de ler 

e escrever, que deve se consolidar no decorrer dos anos iniciais do ensino fundamental, 

especificamente durante o 1º, 2º e 3º anos.  

A Rede Municipal de Ensino de Fortaleza, em parceria com o Governo do Estado do Ceará, 

avalia anualmente o processo de alfabetização dos alunos matriculados no 2º ano pelo 

Sistema Permanente de Avaliação da Educação do Ceará (Spaece-Alfa). 
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Nos últimos anos, as escolas municipais de Fortaleza vem apresentando progressiva melhoria 

dos indicadores de proficiência média em leitura no 2º ano. Para 2018, a projeção da SME 

era que todas as 208 (duzentos e oito) escolas avaliadas alcançassem o padrão de 

desempenho desejável no Spaece-Alfa. O quadro abaixo demonstra essa melhoria. 

Fonte: SEDUC 2016 a 2017 e 2018 (dados preliminares) 
 

      

Os dados evidenciam o crescimento do número de escolas com padrão de desempenho 

desejável, de modo que no ano 2018, alcançaram o  nível desejável 99,5%  das escolas no 

Spaece-alfa, situação que demonstra a consolidação do processo de alfabetização no 2º ano. 

No tocante às avaliações internas, a SME avalia todos os anos do Ensino Fundamental, 

utilizando seu próprio Sistema de Avaliação do Ensino Fundamental (SAEF). Para as turmas 

de 1º e 2º ano, são aplicados testes ao longo do ano letivo para diagnosticar os níveis dos 

alunos em leitura e escrita, no sentido de adotar intervenções pedagógicas que se façam 

necessárias. Os resultados são utilizados pelos professores para localizar em que etapa do 

processo de construção do conhecimento encontram-se seus alunos. Esse diagnóstico, onde 

se avalia a natureza do erro ou do acerto, permite que o professor possa adequar suas 

estratégias de ensino às necessidades de forma individualizada. 

Os gráficos, a seguir, indicam o percentual de alunos do 2º ano com aptidão em leitura no 

período de 2016 a 2018. 

 

PERCENTUAL DE ALUNOS DO 2º ANO COM APTIDÃO EM LEITURA NO SAEF – 2016 – 2018 

 

 

 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  FONTE: SME/SAEF 2016-2018 

 

ESCOLAS  COM PADRÃO DE DESEMPENHO DESEJÁVEL NO SPAECE-ALFA/2016-2018 

ANO DA EDIÇÃO DO 
SPAECE-ALFA 

QUANT. ESCOLAS 

AVALIADAS 

QUANT. ESCOLAS COM  

DESEMPENHO DESEJÁVEL 

PER (%) 

2016 204 196 96,1% 

2017 206 202 98,1% 

2018 208 207* 99,5%* 

 

78,9

81,2
81,8

2016 2017 2018
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O gráfico demonstra evolução na porcentagem de alunos com aptidão em leitura no 2º ano. 

Em 2018, quase 82% das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino demonstraram 

aptidão em leitura. 

 

PERCENTUAL DE ALUNOS DO 2º ANO COM APTIDÃO EM ESCRITA NO SAEF – 2016 – 2018 

 

FONTE: SME/SAEF 2016-2018 

Também é expressivo o número de crianças que vem evoluindo quanto ao domínio da escrita, 

ainda no 2º ano, tendo ultrapassado 88% em 2018. 

Observa-se, portanto, que os dados apresentados apontam avanço no processo de 

alfabetização dos alunos de 2º ano, considerando níveis satisfatórios em leitura e escrita. 

Esses resultados vêm melhorando a partir de intervenções desenvolvidas como meta da 

política educacional de alfabetizar todas as crianças na idade certa.  

 
 

 

 

 

 

 

II – Matrícula e Evasão Escolar 

A Rede Municipal de Ensino de Fortaleza é a quarta maior rede dentre as capitais do País em 

matrícula na Rede Pública. No ano 2018, foram atendidos 214.099 alunos considerando a 

Educação Infantil, o Ensino Fundamental e a Educação de Jovens e Adultos (EJA), conforme 

demonstrado no quadro a seguir. 

a) Número de alunos matriculados 

ALUNOS MATRICULADOS POR NÍVEL EDUCACIONAL – 2016-2018 

NÍVEL EDUCACIONAL 2016 2017 2018 

CRECHE 16.456 18.188 21.163 

PRÉ-ESCOLAR 21.932 23.895 25.889 

ENS. FUNDAMENTAL      145.145 150.986 154.331 

EJA 13.848 14.233 12.716 

TOTAL 197.381 207.302 214.099 

            FONTE: INEP/CENSO ESCOLAR, MAIO DE 2018 

86,4

87,7

88,1

2016 2017 2018
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O quadro demonstra a expansão de 8% do atendimento no período de 2016 a 2018, que 

correspondendo a 16.718 novas matrículas. A maior ampliação no atendimento ocorreu nas 

etapas de creche e pré-escola, em consequência da construção de centros de educação 

infantil e da pactuação de novos convênios com Entidades Comunitárias para Gerenciamento 

de Creches Conveniadas.  

b) Índice detalhado da evasão na Rede Pública Municipal de Ensino 

 

Entende-se por evasão escolar a situação em que o aluno abandona a escola em determinado 

ano letivo, e no ano seguinte não efetua a matrícula para dar continuidade aos estudos. Ou 

seja, ocorre quando o aluno decide deixar a escola e parar de estudar. Trata-se de um 

problema que atinge principalmente jovens entre 15 e 17 anos, que deveriam cursar o ensino 

médio. 

Diferentemente da evasão, o abandono escolar é caracterizado por um tempo em que o aluno 

deixa de frequentar as aulas durante o ano letivo na rede de ensino em que está matriculado, 

retornando no ano seguinte.  

As razões para o abandono são diversas. Dentre os principais motivos estão: gravidez na 

adolescência, necessidade de trabalhar para complementar a renda da família, baixa 

qualidade do ensino oferecido, dificuldades de aprendizado, falta de interesse pelos estudos 

e pela escola, doenças crônicas, transporte escolar, falta de incentivo dos pais, mudanças de 

endereço, bullying, entre outros. 

Diante de inúmeras variáveis que interferem na trajetória escolar dos alunos levando-os a 

abandonar a escola, a Rede Municipal de Ensino de Fortaleza combate o abandono com 

ações eminentemente preventivas. Dessa forma, é possível identificar circunstâncias que 

podem levar o aluno a deixar a escola e eliminar uma possível causa de abandono. Tais ações 

estão focadas no monitoramento diário da frequência do estudante como uma das estratégias 

para eliminar o abandono e regularizar o fluxo escolar nos anos subsequentes.  

O monitoramento diário da frequência é feito a partir dos dados coletados no Sistema de 

Gestão Educacional (SGE) – Módulo Lançamento de Infrequência Diária, que tem permitido 

à SME/Distritos de Educação/escolas adotar medidas em tempo hábil para problemas 

detectados em relação à ausência do aluno na escola. Quando as causas da ausência do 

aluno ultrapassam as iniciativas no âmbito da Rede de Ensino, outras instituições e órgãos 

são acionados para garantir a permanência das crianças e adolescentes na Escola Pública 

municipal ou estadual. Esse trabalho vem se intensificando desde 2018, com o Termo de 

Cooperação Técnica Busca Ativa, celebrado entre a SME, a Secretaria Municipal de Saúde, 
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a Secretaria Municipal de Direitos Humanos e do Desenvolvimento Social, a Secretaria da 

Educação do Estado do Ceará e o Ministério Público do Estado do Ceará. 

A articulação e integração das instituições parceiras do Termo de Cooperação Busca Ativa 

promovem o atendimento às crianças e adolescentes fora da escola, por programas sociais, 

garantindo-lhes os direitos legalmente instituídos. As ações conjuntas visam assegurar, de 

forma permanente, os encaminhamentos e atendimentos pertinentes a cada instituição, com 

o acompanhamento do Ministério Público do Estado do Ceará. 

Desse modo, as ações desenvolvidas têm contribuído para reduzir as taxas de abandono 

escolar no Ensino Fundamental. No período de 2016 a 2018, a redução foi de 0,6 pontos, 

saindo de 2% em 2016 para 1,4% em 2018, conforme dados coletados no SGE. 

 

c) Número de vagas ociosas por nível de escolaridade 

O indicador de vagas ociosas, por nível de escolaridade, se dá pela diferença entre o número 

de vagas ociosas e a capacidade lógica que as unidades educacionais do município 

disponibilizam. Capacidade lógica é a quantidade máxima de alunos que comporta uma 

unidade educacional. O quadro a seguir apresenta o indicador do parque escolar municipal 

de Fortaleza.                       

          

VAGAS OCIOSAS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - 2018 

ESPECIFICAÇÃO VAGAS OCIOSAS 

CRECHE 905 

PRÉ-ESCOLA 1.918 

1.º AO 5.º ANO 3.993 

6.º AO 9.º ANO 4.259 

EJA 866 

TOTAL GERAL 11.941 

                 FONTE: Sistema Gestão Educacional/SME - 28/12/2018  

As vagas ociosas no contexto do parque escolar municipal decorrem de uma série de fatores. 

Dentre eles, destacam-se: a entrega de empreendimentos habitacionais populares em 

determinadas regiões, o que  provoca a saída de alunos de escolas onde estavam estudando. 

Outro fator que incide nesse indicador está relacionado ao número de estudantes que 

abandonam os anos finais do Ensino Fundamental e a Educação de Jovens e Adultos – EJA, 

em razão do ingresso em atividades laborais. Assim, vale ressaltar a desintegração entre o 

planejamento habitacional e a expansão do atendimento educacional. 
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III – Distorção Idade-Série 

 

A distorção idade-série ocorre quando há defasagem, de pelo menos 2 (dois) anos, entre a 

idade do aluno e o ano/série que está cursando. De acordo com a legislação brasileira, a 

criança deve ingressar no 1º ano do Ensino Fundamental aos 6 anos de idade, com a 

expectativa de concluir essa etapa ao completar os 14 anos.                

De modo geral, a Rede Municipal de Ensino vem reduzindo significativamente as taxas de 

distorção idade-série no Ensino Fundamental, conforme se verifica nos itens “a” e “b”, 

apresentados a seguir. 

 

 

a) Distorção idade/série dos alunos dos anos iniciais do Ensino Fundamental 
 

A redução da distorção idade-série nos anos iniciais do Ensino Fundamental pode ser 

observada nas  taxas referentes ao período de 2016 a 2018, conforme demonstrado no gráfico 

abaixo: 

 

 

 

Este gráfico demonstra a ampliação do número de crianças dos anos iniciais na idade certa, 

condição  que incide também, na redução do índice de abandono e de reprovação na Rede 

Municipal, retratando o esforço empreendido nas ações desenvolvidas como prioridade da 

política educacional. 

  

 

 

FONTE: INEP/MEC  

80,8 82,3 84,9

19,2 17,7 15,1

2016 2017 2018

DISTORÇÃO X IDADE CERTA (1.º ao 5.º Ano) 2016 a 2018

Idade Certa Distorção
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b) Distorção idade/série dos alunos dos anos finais do Ensino Fundamental 

 

A redução das taxas de distorção nos anos finais do Ensino Fundamental, no período de 2016 

a 2018, em comparação com as taxas na idade certa, também é observada a partir do gráfico 

a seguir. 

 
 

 

Embora persistam na Rede Municipal de Ensino de Fortaleza situações que interferem na 

trajetória escolar dos alunos, conforme abordado anteriormente, pode-se observar uma queda 

significante na taxa de distorção idade-série nos anos finais do Ensino Fundamental. A 

melhoria desses indicadores é resultado de medidas eminentemente preventivas da SME, 

que com ações empreendidas pelos Distritos de Educação e comunidade escolar, combate o 

abandono escolar por meio da redução da infrequência dos alunos. Tais medidas também 

contribuem para a redução da reprovação e do abandono, ao tempo em que torna possível 

corrigir o fluxo escolar. 
 

c) Distorção idade/série do Ensino Médio 

Conforme ordenamento constitucional-legal que envolve a educação escolar básica, a 

Prefeitura de Fortaleza atua prioritariamente na Educação Infantil e no Ensino Fundamental 

(modalidade regular e EJA), sendo o Governo do Estado responsável pela garantia da efetivar 

o Ensino Médio. 

IV – DOCENTES 

No magistério público da educação básica, os docentes integram o grupo de Profissionais do 

Magistério, conforme a Lei nº 11.738/2008, que explicita: 

62,0 65,8 69,7

38,0 34,2 30,3

2016 2017 2018

DISTORÇÃO X IDADE CERTA (6.º ao 9.º Ano) 2016 a 2018

Idade Certa Distorção

FONTE: INEP/MEC  
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Por profissionais do magistério público da educação básica entendem-se 
aqueles que desempenham as atividades de docência ou as de suporte 
pedagógico à docência, isto é, direção ou administração, planejamento, 
inspeção, supervisão, orientação e coordenação educacionais, exercidas no 
âmbito das unidades escolares de educação básica, em suas diversas etapas 
e modalidades, com a formação mínima determinada pela legislação federal 
de diretrizes e bases da educação nacional. (Art. 2º, § 2o, Lei 11.738/2008). 

Os indicadores que tratam as alíneas “A”, “B”, “C”, “D” e “E” na Lei de Responsabilidade 

Educacional são apresentados conforme indicado no quadro a seguir. 

 

QUADRO MAGISTÉRIO  

ITEM  DESCRIÇÃO QTDE % 

A TOTAL DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO 12.273 100,00 

B PROFESSORES EM CONTRATO TEMPORÁRIO 2.977 24,26 

C PROFESSORES COM PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU 7.323 78,78 

D PROFESSORES COM MESTRADO 533 5,73 

E PROFESSORES COM DOUTORADO 70 0,75 

 

Esses indicadores demonstram que 99% do total de professores efetivos têm formação 

em nível superior. Deste total, 85,3% são pós-graduados (especialização, mestrado ou 

doutorado),cuja remuneração média na carreira é apresentada a seguir. 

F. REMUNERAÇÃO MÉDIA MAGISTÉRIO EFETIVO SME 2018 

NÍVEL INTERVALO QUANT. MÉDIA % 

MÉDIO 

1. REF. 01/08 18 2.462,21 0,19 

2. REF. 09/16 65 3.541,78 0,70 

3. REF. 17/24 17 4.160,01 0,18 

4. REF. 25/32 0 0,00 0,00 

GRADUADO 

1. REF. 01/08 697 3.368,88 7,50 

2. REF. 09/16 365 3.934,16 3,93 

3. REF. 17/24 207 5.054,35 2,23 

4. REF. 25/32 1 5.175,01 0,01 

PÓS-GRADUADO 

1. REF. 01/08 2.693 4.620,52 28,97 

2. REF. 09/16 1.214 4.879,02 13,06 

3. REF. 17/24 3.394 6.215,65 36,51 

4. REF. 25/32 22 6.675,52 0,24 

MESTRE 

1. REF. 01/08 275 5.042,47 2,96 

2. REF. 09/16 70 5.371,72 0,75 

3. REF. 17/24 185 7586,97 1,99 

4. REF. 25/32 3 12.014,06 0,03 

DOUTOR 

1. REF. 01/08 27 5.741,60 0,29 

2. REF. 09/16 11 5.660,54 0,12 

3. REF. 17/24 32 8.368,33 0,34 

4. REF. 25/32 0 0,00 0,00 

TOTAL PROFESSORES EFETIVOS  9.296 

TOTAL PROF. SUBSTITUTOS 2.977 

TOTAL DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO 12.273 

 FONTE: COGEP/SME, 2018 

 



 

9 

A partir do detalhamento da remuneração média no magistério, observa-se que o valor 

percebido por cada grupo de professores varia de acordo com sua titulação (médio, graduado, 

pós-graduado, mestre ou doutor). Varia também em um intervalo de referência, que considera 

o tempo de percurso na carreira, o reconhecimento pela qualificação, a ascensão funcional e 

o cumprimento da Lei que estabelece o Piso Salarial (Lei nº 11.738/2008). 

Convém ressaltar que o Piso Salarial determinado na lei citada estipula a jornada de, no 

máximo, 40 (quarenta) horas semanais para a remuneração inicial da carreira no magistério 

da educação básica. O quadro a seguir indica o valor do Piso Salarial estabelecido 

nacionalmente e o efetivamente adotado pela Prefeitura de Fortaleza no período de 2016 a 

2018. 

PISO SALARIAL DOS PROFESSORES – 2016-2018 

ANO PISO NACIONAL % AUMENTO PISO PMF % AUMENTO 

2016 R$          2.135,00 11,36% R$  2.621,08 11,36% 

2017 R$          2.298,80 7,64% R$  2.621,08 - 

2018  R$         2.455,35  6,81%  R$  2.799,71*  6,81% 
 FONTE: COGEP/SME -  DEZ.2018 

* Tabela Salarial 2018 - Vencimento inicial de carreira no magistério municipal. 

 

Os valores apresentados indicam que a Prefeitura de Fortaleza vem adotando Piso superior 

ao estabelecido nacionalmente, conforme se verifica, no período de 2016 a 2018.  

V – Programas 

a) Programas de Valorização e Capacitação Docente desenvolvidos para os 

professores da Rede Pública Municipal de Ensino. 

 

No Ambiente de Especialidade Educação, a Política de Gestão de Pessoas se materializa no 

Plano de Cargos, Carreiras e Salários (PCCS) dos profissionais da Rede de Ensino Municipal 

de Fortaleza. Prevê como seu princípio norteador, a valorização, o reconhecimento, a 

qualificação e ascensão funcional, o cumprimento da Lei do Piso Salarial, os reajustes 

salariais, a garantia de melhores condições de trabalho e o cumprimento do PCCS. Para tanto, 

vem investindo na Política de Formação dos Profissionais da Educação como mecanismo de 

fortalecimento da qualidade do ensino e da aprendizagem nas instituições educacionais do 

município. 

Segue quadro com as principais formações realizadas no ano de 2018. 

 

 



 

10 

PRINCIPAIS FORMAÇÕES REALIZADAS EM 2018 

ESPECIFICAÇÃO 
NÚMERO  DE 

PARTICIPANTES 

Formação Continuada de Professores de Educação Infantil 2.690 

Formação Continuada de Coordenadores de Centro de Educação Infantil 390 

Formação para Assistentes da Educação Infantil  904 

Formação para Auxiliares da Educação Infantil 281 

Formação para Profissionais de Apoio à Educação Infantil 582 

Formação Continuada para Professores dos Anos Iniciais 4.000 

Formação Continuada para Professores dos Anos Finais Língua Portuguesa 360 

Formação Continuada para Professores dos Anos Finais Matemática 360 

Formação de Coordenadores Pedagógicos das Escolas de Ensino 
Fundamental 

500 

Formação em Dialógos e Competências Socioemocionais 1.220 

Formação para o Ensino de Ciências 300 

TOTAL 11.587 

FONTE: COGEST/COEF/COEI/2018 
 

Os cursos de formação continuada na Rede Municipal de Ensino de Fortaleza são orientados 

ao aperfeiçoamento profissional no desenvolvimento da ação curricular considerando, dentre 

outros, a consolidação e fortalecimento da política de inclusão e o aprimoramento do uso das 

tecnologias de comunicação e informação.  

 

b) Programas realizados em parceria com as iniciativas pública e privada e valores 

aplicados 

 

A SME tem expandido o atendimento da Educação Infantil, na faixa etária de 1 a 3 anos, por 

meio da celebração de Termos de Colaboração com Organizações da Sociedade Civil (OSC) 

para gerenciamento de creches, mediante a transferência de recursos, a título de subvenção 

social. 

No ano de 2018, foram firmados noventa e quatro (94) convênios com as referidas entidades, 

nas quais foram atendidas 6.788 crianças. A parceria com essas instituições se justifica pelo 

compromisso da Prefeitura de Fortaleza em atender a demanda educacional em comunidades 

mais próximas. Essa ação contribui também para o alcance da Meta 1 do Plano Municipal de 

Educação (PME, 2015-2025), que estabeleceu: 

Universalizar, até 2016, a Educação Infantil na pré-escola, para crianças de 
4 (quatro) e 5 (cinco) anos de idade e ampliar a oferta de Educação Infantil 
em creches, de forma a atender, no mínimo 50% das crianças de até 3 (três) 
anos até o final da vigência deste PME. (PME, 2015-2025, p. 36).  

Para acolher a demanda inclusiva no ano letivo de 2018, foram firmados convênios com oito 

(8) instituições educacionais especializadas nas necessidades de seiscentos e setenta e duas 

(672) crianças.  
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Outras parcerias também se fizeram necessárias pela possibilidade de manter um Programa 

de Jornada Ampliada. Dentre elas, estão aquelas que proporcionaram a execução do Projeto 

Integração que, em 2018, beneficiou 1.206  (mil duzentos e seis) estudantes do 9º ano 

oriundos de 40 (quarenta) escolas municipais com atividades desenvolvidas no contraturno, 

que acontecem nos Clubes Sociais (BNB, AABB e Diários), Faculdades Particulares de 

Fortaleza, 23º BC, Marinha e Base Aérea de Fortaleza e  contemplam aulas de Português, 

Matemática, Projeto de Vida, dança, natação, música, teatro, além de outras atividades 

esportivas e culturais. Os projetos desenvolvidos tiveram início em 2016, nos Centros Urbanos 

de Cultura, Arte, Ciência e Esporte (CUCA), como estratégia de Educação em Tempo Integral, 

fortalecimento da aprendizagem, geração de novas expectativas nos alunos e estímulo ao 

protagonismo juvenil.  

Os valores aplicados em ações relativas às parcerias com iniciativas pública e privada no ano 

2018 estão descritos no quadro abaixo: 

VALORES APLICADOS EM PARCERIA COM INICIATIVAS PÚBLICA E PRIVADA 

DESCRIÇÃO VALORES LIQUIDADOS 

Apoio a Instituições de atendimento a crianças de 1 a 3 anos 1  R$  30.199.199,13 

Desenvolvimento das Políticas de Educação Especial 2  R$   75.900,90 

TOTAL R$ 30.275.100,03 

FONTE : GRPFOR  - DATA 31/12/2018 - Última atualização: 14/01/2019 

 

c) Recursos aplicados na educação em geral e em cada programa, inclusive com a 

discriminação dos recursos investidos em publicidade  

O quadro abaixo apresenta os valores aplicados na educação, discriminando o código 

referente à fonte do recurso e o respectivo Programa. 

VALORES APLICADOS EM PROGRAMAS DA EDUCAÇÃO 

COD PROGRAMAS VALORES LIQUIDADOS 

0001 Gestão e Manutenção R$ 90.004.955,98 

0012 Encargos gerais do município R$ 60.281,07 

0042 Desenvolvimento do Ensino Fundamental R$ 1.042.757.543,00 

0043 Educação de Jovens e Adultos R$ 1.061.015,80 

0052 Desenvolvimento da Educação Infantil R$ 160.670.406,10 

0082 Valorização dos Servidores  -  

0105 Melhoria da Qualidade da Educação Básica R$ 105.198.052,90 

0193 Desenvolvimento da Politica de Educação Integral R$ 33.404.499,31 

TOTAL R$ 1.433.156.754,16 

FONTE: GRPFOR  - DATA 31/12/2018 

 

                                                           
1 Convênios com entidades comunitárias para gerenciamento de creches conveniadas. 
2 Convênios com instituições para o atendimento especializado de alunos da Rede Municipal. 
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Os recursos financeiros destinados à comunicação de governo no ano 2018, foi no valor de 

R$ 1.842.136,12 e está contabilizado no montante do Programa Gestão e Manutenção, COD 

0001.  

O valor referente ao Programa de Valorização dos Servidores (0082) foi distribuído nos 

Programas de Ensino Fundamental e Educação Infantil.   

 

d) Recursos aplicados do FUNDEB – Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica 

e de Valorização do Magistério e complementação do Tesouro Municipal. 

No ano 2018, a SME aplicou 97,38% dos recursos do FUNDEB no pagamento de pessoal e 

para o fechamento da folha de pagamento anual foi aportado 49% do Tesouro Municipal. 

VALORES APLICADOS DO FUNDEB E COMPLEMENTAÇÃO DO TESOURO 
MUNICIPAL 

ESPECIFICAÇÃO EXECUTADO 

FUNDEB R$ 705.033.492,90 

TESOURO MUNICIPAL R$ 338.677.107,30 

TOTAL R$ 1.043.710.600,20 

       FONTE: GRPFOR  - DATA 31/12/2018, Extratos bancários e site do FNDE (www.fnde.gov.br). 

 

VI – Rendimento Escolar 

a) Índice de aprovação/reprovação  

 

A Rede Municipal de Ensino de Fortaleza tem atuado fortemente em ações que buscam 

garantir o ingresso, a permanência com sucesso e a aprendizagem de todos os alunos para 

que possam concluir seus estudos no tempo certo. O esforço tem possibilitado a melhoria 

contínua da taxa de aprovação na Rede de Ensino, conforme quadro a seguir. 

APROVAÇÃO NO ENSINO FUNDAMENTAL – 2016-2018 

ANO % APROVAÇÃO 

2016 89,9 

2017 94,2 

2018 95,5* 

Fonte: INEP. SME. 
* Índice projetado. SME dezembro/2018. 

 

A ampliação das taxas de aprovação é resultante da implementação de ações focadas no 

acompanhamento e intervenções pedagógicas, nas inovações na ação curricular, na 

adequação e melhoria da rede física. A taxa  projetada de aprovação em 2018, foi de 95,5%, 

conforme monitoramento realizado pela SME/Distritos de Educação/Escolas.  

 

 

 

http://www.fnde.gov.br/
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b) Índice de reprovação  
 

Existem diversos fatores que interferem na trajetória escolar de um aluno e incidem na 

reprovação, conforme já abordado. Dentre as causas que mais contribuem para a reprovação 

na Rede Municipal de Ensino está a infrequência dos alunos, ocasionada pelos seguintes 

situações diagnosticadas pela SME (Sede, Distritos de Educação e escolas): problemas de 

saúde, mudança de residência, desajustes familiares, menores em cumprimento de medidas 

socioeducativas e conflitos territoriais. Os dados a seguir apontam o índice de reprovação no 

período de 2016 a 2018. 

REPROVAÇÃO NO ENSINO FUNDAMENTAL – 2016-2018 

ANO % REPROVAÇÃO 

2016 8,1 

2017 4,4 

2018   3,6* 

Fonte: INEP.  
* Taxa projetada. SME dezembro/2018. 

Na taxa de reprovação, observa-se uma redução significativa de 4,5%, em relação ao período 

de 2016 a 2018. A queda nesse indicador é resultado do trabalho desenvolvido pela 

SME/Distrito de Educação/Escolas, em parceria com instituições e órgãos de medidas 

protetivas, que atuam no sentido de resolver ou minimizar problemas que afetam o 

desempenho dos alunos. Com destaque para o monitoramento diário da infrequência do 

aluno, e as atividades no contraturno realizadas pelo Programa Mais Educação, que juntos 

contribuem para ampliar a taxa de aprovação, e consequêntemente, reduzir outros 

indicadores como a reprovação e o abandono. 

O gráfico a seguir demonstram os resultados de Rendimento Escolar na Rede Municipal de 

Ensino de Fortaleza.  

   Fonte: Dados Projetodos da SME, 2018. 
 

 

  Aprovação 

  Reprovação 

  Abandono 

APROVAÇÃO
95,5%

REPROVAÇÃO
3,6%

ABANDONO
0,9%

RENDIMENTO ESCOLAR 2018 
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VII – Infraestrutura  

a) Número total de unidades da rede pública municipal de ensino 

 

A Rede Pública Municipal de Fortaleza concluiu o ano letivo de 2018 com o total de 214.099 

alunos distribuídos em 564 (quinhentos e sessenta e quatro)  unidades educacionais em pleno 

funcionamento, conforme tipologias a seguir detalhadas 

PARQUE ESCOLAR POR DISTRITO - 2018 

DISTRITO 
ESCOLA TEMPO 

PARCIAL  
ESCOLA TEMPO 

INTEGRAL 
ANEXO 

ESCOLAR 
ESPECIAL CEI CRECHE TOTAL 

I 45 2 1 0 21 11 80 

II 42 3 0 5 29 14 93 

III 41 4 0 1 20 18 84 

IV 46 6 5 2 34 12 105 

V 45 4 3 0 28 20 100 

VI 50 4 3 0 26 19 102 

TOTAL 269 23 12 8 158 94 564 

 FONTE: COPLAN/SME - DEZ / 2018  

 

 

b) Total de unidades com necessidade de recuperação da rede física de acordo com os 

padrões básicos construtivos 

O Programa de Requalificação dos Prédios Escolares da Rede Municipal de Ensino de 

Fortaleza tem como objetivo promover a adequação e a manutenção predial, cumprindo com 

requisitos legais de salubridade, segurança predial, acessibilidade e adequação da sala dos 

professores e outros espaços destinados ao desenvolvimento de atividades pedagógicas, 

seguindo padrões básicos de construção e levantamentos técnicos da SME. No ano 2018, 

foram programadas a requalificação 62 (sessenta e duas) unidades educacionais. 

 

c) Total de unidades da rede escolar com instalações físicas recuperadas, de acordo 

com os padrões básicos construtivos 

No Programa de Requalificação dos Prédios Escolares, a execução dos serviços está 

condicionada ao grau de prioridade e à disponibilidade financeira. No ano 2018, foi iniciada a 

recuperação de 21 (vinte e uma) unidades educacionais, sendo que 7 (sete) foram concluídas. 

Além das recuperações citadas, a SME investiu recursos financeiros destinados a  229 

(duzentas e vinte e nove) intervenções de pequeno porte na rede física escolar. 
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d) Total de unidades do Ensino Fundamental com ambientes educativos de apoio 

curricular 

A Rede Municipal de Ensino de Fortaleza conta com 303 unidades escolares de Ensino 

Fundamental que apresentam ambientes educativos destinados ao desenvolvimento das 

atividades escolares, conforme apresentados no quadro a seguir: 

 

AMBIENTES EDUCATIVOS DE APOIO CURRICULAR NA REDE MUNICIPAL - 2018 

DESCRIÇÃO QUANTITATIVO 

Unidades com Laboratório de Informática  104 

Unidades com Biblioteca/Sala de Leitura 264 

Unidades com quadra poliesportiva 149 

Unidades com Laboratório de Ciências 26 

Unidades com atividades complementares.3 250 

FONTE: Censo Escolar, 2018 

 

Com base nos dados expostos, observa-se que, das 303 unidades escolares que atuam com 

o Ensino Fundamental, cerca de 34,3% contam com Laboratório de Informática, 87% estão 

equipadas com biblioteca/sala de leitura, 49,2% tem quadra poliesportiva, 8,5% contam com 

Laboratório de Ciências, e 82,5% desenvolvem atividades complementares. 

                                                           
3 Atividades desenvolvidas no contraturno por meio do Programa Mais Educação, envolvendo esportes 
e as diversas linguagens artísticas. 


