
CALCULO INDICADORES PME - ILHOTA 

 

1 A - População de 4 a 5 anos de idade que frequenta a escola*  

______________________________________________________ X 100 =  

População de 4 a 5 anos de idade**  

 

* https://cidades.ibge.gov.br/ censo escolar  

** Dados Demográfico da população estimada  

 

 

1 B - População de 0 a 3 anos de idade que frequenta a escola*  

_______________________________________________________ X 100 

=População de 4 a 5 anos de idade**  

 

* https://cidades.ibge.gov.br/ censo escolar  

** Dados Demográfico da população estimada  

 

 

2 A - População de 6 a 14 anos de idade que frequenta a escola*  

_______________________________________________________ X 100 =  

População de 4 a 5 anos de idade**  

* https://cidades.ibge.gov.br/ censo escolar  

** Dados Demográfico da população estimada  

 

3 A População de 15 a 17 anos de idade que frequenta a escola* 

______________________________________________________ X 100 =  

População de 15 a 17 anos de idade**  

 

* https://cidades.ibge.gov.br/ censo escolar  

** Dados Demográfico da população estimada  

 

3 B – População de 15 a 17 anos de idade que frequenta o ensino médio*  

_______________________________________________________ X 100 =  

População de 15 a 17 anos de idade**  

 

* https://cidades.ibge.gov.br/ censo escolar  

** Dados Demográfico da população estimada  

https://cidades.ibge.gov.br/
https://cidades.ibge.gov.br/
https://cidades.ibge.gov.br/
https://cidades.ibge.gov.br/
https://cidades.ibge.gov.br/


 

 

4 A – População de 04 a 17 anos de idade (ed. Especial) que frequenta a escola*  

________________________________________________________ X 100 =  

População de 04 a 17 anos de idade que declarou ter alguma dificuldade permanente 

para enxergar, ouvir, caminhar ou subir degraus ou apresenta alguma deficiência 

mental ou intelectual** (_____) 

 

* http://simec.mec.gov.br/pde/grafico_pne.php 

 

4 B População de 04 a 17 anos matriculadas em classes comuns do Ensino Regular e 

/ou EJA da Educação Básica de alunos de 4 a 17 anos de idade com deficiência, 

transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação.*  

________________________________________________________ X 100 = 

População de 04 a 17 anos de idade que declarou ter alguma dificuldade permanente 

para enxergar, ouvir, caminhar ou subir degraus ou apresenta alguma deficiência 

mental ou intelectual** (_____) 

 

* http://simec.mec.gov.br/pde/grafico_pne.php 

 

 

5 A, 5 B e 5 C - ANA (Avaliação Nacional da Alfabetização) / INEP - 2016 (Resultado 

em: http://inepdata.inep.gov.br/) 

 

 

6 A Número de alunos da educação básica pública que permanecem pelo menos 7h 

em atividades escolares*  

_______________________________________________________ x100=  

Número de alunos matriculados no município na educação básica**  

 

* /** https://cidades.ibge.gov.br/ censo escolar  

 

 

6 B Número de escolas públicas com ao menos um aluno que permanece no mínimo 7 

horas diárias em atividades escolares*  

________________________________________________________ x100 =  

Número de escolas públicas**  

http://simec.mec.gov.br/pde/grafico_pne.php
http://simec.mec.gov.br/pde/grafico_pne.php
http://inepdata.inep.gov.br/
https://cidades.ibge.gov.br/


 

* /** https://cidades.ibge.gov.br/ censo escolar 2018 

 

 

7 A, 7 B e 7 C www.ideb.inep.gov.br 

 

 

8 A, 8 B e 8 C PNAD – 2015  SIMEC 

 

9 A e 9 B IBGE/Censo Populacional – 2010 – SIMEC 

 

 

10 A Número de matrículas da educação de jovens e adultos na forma integrada à 

educação profissional nas etapas fundamental e médio*  

_______________________________________________________ x 100=  

Número total de matrícula da educação de jovens e adultos nas etapas fundamental e 

médio **  

 

* https://cidades.ibge.gov.br/ censo escolar  

 

11 A INEP/Censo Escolar da Educação Básica (Abrangência Municipal) 

 

12 A e 12 B SIMEC 

 

13 A Número de docentes com Mestrado ou Doutorado na Educação Superior no 

Estado de Santa Catarina* –  

________________________________________________________x100=  

Número de docentes na Educação Superior no Estado de Santa Catarina** 

 

*/** INEP/Censo da Educação Superior–SIMEC 

 

 

13 B Número de docentes com Doutorado na Educação Superior no Estado de Santa 

Catarina*-  

________________________________________________________x100=  

Número de docentes na Educação Superior no Estado de Santa Catarina** 

 

https://cidades.ibge.gov.br/
http://www.ideb.inep.gov.br/
https://cidades.ibge.gov.br/


*/** INEP/Censo da Educação Superior ––SIMEC 

 

 

15 A Número de docentes que possuem formação superior compatível com a área de 

conhecimento que lecionam na Educação Básica. (esfera Municipal)) 

________________________________________________________x 100=  

Número de docentes com formação superior no município que lecionam na Educação 

(esfera municipal) Básica **  

 

** Dados internos da secretaria de Educação  

 

 

16 A Número de professores da educação básica com pós-graduação lato sensu ou 

stricto sensu *  

__________________________________________________________x100=  

Número total de docentes na educação Básica **  

 

*/** https://cidades.ibge.gov.br/ censo escolar  

 

 

17A  Salário Magistério Municipal *  

___________________________________x100=  

Piso Nacional magistério **  

 

* Dados da Secretaria Municipal de Educação. Utilizando o Edital do concurso público 

como base de marco inicial. Piso Nacional Plano de Carreira 

** http://portal.mec.gov.br/ 

 

17B Mínimo de 60% - Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo 

Exercício 2018  

Prefeitura Municipal de Ilhota – Ata conselho do FUNDEB  

17C Percentual de aumento anual do piso da carreira do profissional de magistério na 

rede municipal de ensino 2018 

leismunicipais.com.br/a/sc/i/ilhota  

17D Valor absoluto do piso na classe inicial da carreira do magistério na rede 

Municipal de Ensino 2018 Departamento Pessoal 

 

https://cidades.ibge.gov.br/
http://portal.mec.gov.br/


19A Orçamento consolidado da Educação  

__________________________________________________x100= 

PIB do município** 

 

* 

 

19B Percentual de aplicação de investimento público em educação* 

*Portalcidadão.tce.gov.br  

 

19C Aplicação do Máximo de 40% - Demais Despesas com a Manutenção e 

Desenvolvimento do Ensino na Rede Municipal de Ensino. 

*Prefeitura Municipal de Ilhota – Ata conselho do FUNDEB  

 


