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Meta 8 – Elevar a escolaridade média da população de 18 (dezoito) a 29 (vinte 
e nove) anos, de modo a alcançar o mínimo de 12 (doze) anos de estudo até o 
último ano de vigência do PEE, para as populações do campo, das regiões de 
menor escolaridade dos Municípios do Estado, dos 25% (vinte e cinco por cento) 
mais pobres, e igualar a escolaridade média entre negros e não negros 
declarados à Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 
 
 
Estratégias 
 
8.1. Institucionalizar programas e desenvolver tecnologias para correção de 
fluxo, acompanhamento pedagógico individualizado e recuperação e progressão 
parcial, bem como priorizar estudantes com rendimento escolar defasado, 
considerando as especificidades dos segmentos populacionais. 
 
8.2. Implementar políticas de educação de jovens e adultos para os segmentos 
populacionais considerados, que estejam fora da escola e com defasagem 
idade-série, associados a outras estratégias que garantam a continuidade da 
escolarização, após a alfabetização inicial. 
 
8.3. Garantir acesso gratuito a exames de certificação da conclusão do ensino 
fundamental e médio. 
 
8.4. Buscar a expansão da oferta gratuita de educação profissional técnica por 
parte das entidades privadas de serviço social e de formação, que atuam no 
Estado, vinculadas ao sistema sindical, de forma concomitante ao ensino 
ofertado na rede pública, para os segmentos populacionais considerados. 
 
8.5. Efetivar, em parceria com as áreas de saúde e assistência social, o 
acompanhamento e monitoramento do acesso à escola específicos para os 
segmentos populacionais considerados, e identificar motivos de absenteísmo 
para a garantia de frequência e apoio à aprendizagem, de maneira a estimular 
a ampliação do atendimento desses estudantes na rede pública estadual de 
ensino. 
 
8.6. Efetivar busca ativa, em colaboração com os Municípios, de jovens fora da 
escola pertencentes aos segmentos populacionais considerados, em parceria 
com as áreas de assistência social, saúde e proteção à juventude. 

 


	Estratégias

