MUNiCíPIO DE SANTA TEREZINHA DE ITAIPU
ESTADO DO PARANÁ

LEI Nº 1590/2015
DATA: 23 DE JUNHO DE 2015.
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Eu, Prefeito Municipal de Santa Terezinha de Itaipu,
Estado do Paraná, FAÇO SABER a todos os
habitantes do Município que a Câmara Municipal de
Vereadores aprovou e eu, sanciono a seguinte LEI:

Art. 12 Fica aprovado o Plano Municipal de Educação - PME, constante
do documento anexo, com duração de dez anos.
Art. 22 São diretrizes do PME de Santa Terezinha de Itaipu:
I - Erradicação do analfabetismo;
II - Universalização do atendimento escolar;
III - Superação das desigualdades educacionais, com ênfase na
promoção da cidadania e na erradicação de todas as formas de discriminação;
IV - Melhoria da qualidade da educação;
V - Formação para o trabalho e para a cidadania, com ênfase nos
valores morais e éticos em que se fundamenta a sociedade;
VI - Promoção do princípio da gestão democrática da educação
pública;
VII - Promoção humanística, científica, cultural e tecnológica do
Município;
VIII - Estabelecimento de estratégias que assegurem o atendimento às
necessidades de expansão, com padrão de qualidade e equidade;
IX - Valorização dos profissionais da educação;
X - Promoção dos princípios do respeito aos direitos humanos, à
diversidade e à sustentabilidade socioambiental.
Art. 32 A execução do Plano Municipal de Educação se pautará pelo
regime de colaboração entre a União, o Estado, o Município e a Sociedade Civil.
§ 12 O Poder Público Municipal exercerá papel indutor na
implementação das estratégias estabelecidas neste Plano.
§ 22 A partir da vigência desta Lei, as instituições de Educação Infantil
e de Ensino Fundamental, inclusive nas modalidades de Educação para Jovens e
Adultos e Educação Especial, integrantes da rede municipal de ensino, em
articulação com a rede estadual e privada, que compõem o Sistema Estadual de
Ensino, deverão organizar seus planejamentos e desenvolver suas ações
educativas, com base no Plano Municipal de Educação.
§ 32 O Poder Legislativo, por intermédio de seus integrantes,
acompanhará a execução do Plano Municipal de Educação.
.
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Art. 42 O Município, em articulação com a União, o Estado e a
Sociedade Civil, procederá às avaliações periódicas de implementação do Plano
Municipal de Educação e sua respectiva consonância com os planos Estadual e
Nacional.
§ 12 A primeira avaliação será realizada no segundo ano após a
aprovação, e as posteriores a cada dois anos.
§ 22 Caberá ao Poder Legislativo Municipal aprovar as medidas legais
decorrentes com vista à correção de deficiências e distorções.
Art. 52 O Poder Público Municipal, em conjunto com o Grupo de
Acompanhamento e Avaliação do PME, formado pelo Dirigente Municipal de
Educação e pelo Conselho Municipal de Educação, estabelecerão os mecanismos
necessários ao acompanhamento de sua execução.
Art. 62 Os planos plurianuais e as diretrizes orçamentárias do
Município deverão ser elaborados de modo a dar suporte às estratégias constantes
do Plano Municipal de Educação.
Art. 72 O Poder Público Municipal se empenhará na divulgação deste
Plano e na progressiva realização das suas estratégias, para que a sociedade o
conheça amplamente e acompanhe sua implementação.
Art. 82 Este Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.

Paço Municipal 3 de Maio, em 23 de junho de 2015.
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FICHA DE MONITORAMENTO DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
– PARTE A

PARTE A - DADOS CADASTRAIS

Município: SANTA

TEREZINHA DE
ITAIPU

Cód.
Município:

4124053

Microrregião: Foz do Iguaçu Mesorregião: Oeste Paranaense UF Paraná

Plano Municipal de Educação: Lei Nº 1590/2015.
Períodos de Avaliação previstos: Bienal
Ano da primeira avaliação: 2017

Comissão Coordenadora:

Equipe Técnica:

Contatos de referência:

Simara Cordeiro da Silva Jorge, Márcia Palomo Cavaler, Rosemeri Marisa Ruppenthal, Tatiana Izabel
Fontana , José Giembra.

Simara Cordeiro da Silva Jorge, Márcia Palomo Cavaler, Rosemeri Marisa Ruppenthal, Tatiana Izabel
Fontana , José Giembra.

Telefone: 45- 3541-1979

Portaria Nº
133/2015 .

Portaria Nº
133/2015

E-mail: edu.cacao@hotmail.com.br
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Meta

Texto da meta

Prazo
2016

META 1 - Educação Infantil

1

Observações/Relato
sintético (opcional)

Universalizar, até 2016, a educação infantil na pré-escola para as crianças de 4 (quatro) a 5 (cinco) anos de
idade e ampliar a oferta de educação infantil em creches de forma a atender, no mínimo, 50% (cinquenta
por cento) das crianças de até 3 (três) anos até o final da vigência deste PME.

2023 2024

Alcançou
Sim
indicador?
2025
2026

Atender 50% das crianças de até três anos em Centros Municipais de Educação Infantil
Prazo: 2025
até o final da vigência do Plano.
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022 2023 2024

Alcançou
Sim
indicador?
2025
2026

Universalização da pré-escola (crianças de quatro e cinco anos).

INDICADOR 1A
2014
Meta prevista
Meta executada no período
(dado oficial)
Meta executada no período
(dado extraoficial)
INDICADOR 1B
Meta prevista
Meta executada no período
(dado oficial)

2015
100

2016
100

2017
100

2018
100

59,6

59,9

59,9

81,4

100

50

30

100

50

28

100

2019

2020

2021

Prazo: 2016
2022

100

50

50

32

44,20
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Meta executada no período
(dado extraoficial)

32

Estratégias

30

Prazo

1.1) Viabilizar a reorganização funcional
dos Cmeis existentes, a fim de
possibilitar o atendimento de crianças
de
berçário,
assegurando, Durante a
gradativamente, o atendimento à vigência
demanda existente no Município nesta do PME
faixa etária.
1.2) Garantir a instalação e/ou
ampliação gradativa, de acordo com a
necessidade e realidade de cada
instituição de ensino da rede municipal,
do espaço físico e manutenção nos
brinquedos dos parques infantis,
visando proporcionar às crianças da
educação infantil, o desenvolvimento
integral por meio da ludicidade.

1.3)Manter o número adequado de
alunos nas turmas de educação
infantil, conforme determina a
legislação educacional vigente para
esta etapa de ensino. ***

2016

2016

35

44,20

Previsões
Orçamentárias

PPA/LDO/LOA

Status

Não
iniciada.

PPA/LDO/LOA Em
desenvolv.

Depende de
programas e
iniciativas de
cada
mantenedora

Em
desenvolv.

Executou
estratégia?

Não

Sim

Sim

Observações

Cadastrado no PAR construção de novas
salas para a ampliação de Educação
Infantil

A instalação, ampliação e manuntenção
são realizadas durante o ano letivo.

Observa-se a legislação vigente.
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1.4) Prever e prover, atendimento às
crianças com necessidades especiais
nas instituições de ensino infantil, com
profissionais
especializados
e
infraestrutura
adequada
em
seus
diferentes aspectos.***

1.5)Assegurar que as instituições de
educação infantil contemplem na proposta
pedagógica a inclusão dos alunos com
deficiências,
transtornos
globais
do
desenvolvimento, altas habilidades ou
superdotação, com currículo diferenciado
para o atendimento destes alunos e a
promoção da educação infantil, tendo como
foco principal o desenvolvimento integral da
criança em seus aspectos físico, psicológico,
intelectual e social. ***

Durante
a
vigência
do PME.

2016

Depende de Em
programas e desenvolv.
iniciativas de
cada
mantenedora

Depende de
programas e
iniciativas de
cada
mantenedora

Em
desenvolv.

Sim

Sim

Essas crianças são atendidas por uma
psicóloga e um psicopedagogo e o dia-adia
são
acompanhados
por
estagiários(pedagogia) os quais são
supervisionados pelos técnicas acima
mencionados..

É assegurado na proposta pedagógica
currículo diferenciado de acordo com as
necessidades apresentadas.
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1.6) Assegurar que as instituições de
educação infantil reformulem os seus
Projetos Políticos Pedagógicos, contando
com
a
participação
efetiva
dos
profissionais
da
educação
e
da
comunidade escolar. ***
Assegurar que a avaliação das crianças
das instituições de educação infantil seja
realizada através de registros descritivos,
elaborados durante o processo educativo,
com pareceres dos diferentes aspectos do
desenvolvimento infantil, sem caráter
classificatório
1.7) Assegurar que a avaliação das
crianças das instituições de educação
infantil seja realizada através de registros
descritivos, elaborados durante o
processo educativo, com pareceres dos
diferentes aspectos do desenvolvimento
infantil, sem caráter classificatório. ***

1.8) Prever projetos e/ou programas que
promovam o envolvimento das famílias
nas atividades desenvolvidas pelas
instituições de educação infantil, de forma
a fortalecer o relacionamento entre as
famílias
e
as
instituições
e,
consequentemente,
promover
o
desenvolvimento integral das crianças. ***

2016

2016

2016

Depende de
programas e
iniciativas de
cada
mantenedora

Depende de
programas e
iniciativas de
cada
mantenedora

Depende de
programas e
iniciativas de
cada
mantenedora

Em
desenvolv.

Sim

As reformulações e atualizações
são realizadas periodicamente.

Em
desenvolv.

Sim

O desenvolvimento integral das
crianças são registrados através
de parecer descritivo.

Em
desenvolv.

Sim

Todas unidades educacionais
desenvolvem políticas de
relacionamento família/instituição.
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1.9) Incentivar a participação efetiva das
APMFs,
Conselho
Municipal
de
Educação e comunidade escolar, nas
instituições de ensino do Município.

2016

1.10) Assegurar as parcerias com as
Secretarias de Saúde e de Ação
Social com a finalidade de oferecer
2016
aos alunos da educação infantil,
conforme
a
necessidade,
atendimento com fonoaudiólogo,
psicólogo,
assistente
social,
nutricionista, dentista, pediatra e
psicopedagogo.
1.11) Assegurar, para as instituições da
rede municipal que atendem a educação
infantil, o fornecimento de materiais 2016
pedagógicos adequados às faixas etárias
e
às
necessidades
do
trabalho
educacional desenvolvido nesta etapa de
ensino.

1.12) Assegurar que os profissionais
da educação infantil da rede municipal
de ensino somente sejam admitidos
por meio de concurso público e que
possuam a titulação em nível médio,
na modalidade normal, dando-se
preferência aos que possuem

2016

Não se aplica

Não se aplica

Em
desenvolv.

Sim

Em
desenvolv.

Sim

Em
desenvolv.

Sim

LOA,LDO,PPA

Asseguradas
pelo Fundeb
nas previsões
orçamentárias
vigentes.

Em
desenvolv.

Sim

Há incentivo participação efetiva das
APMFs e Conselho de Educação.

Há parceria entre as redes para agilizar
os atendimentos.

Os materiais pedagógicos são
acordo com a faixa etária e
necessidades.

de
às

Os profissionais são efetivos e com
graduação específica.
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graduação específica em nível
superior.

1,13) Garantir, para as instituições que
atendem a educação infantil, a oferta de
programas de capacitação continuada
voltados às peculiaridades da educação
infantil, de forma a atender as
necessidades reais dos profissionais nelas
envolvidos. ***
1.14) Viabilizar programa de capacitação
continuada para os demais trabalhadores
que atuam nas instituições de educação
infantil, proporcionando com esta medida,
o seu aperfeiçoamento de acordo com a
função que exercem. ***
1.15) Garantir, para as crianças atendidas
na educação infantil da rede municipal de
ensino, uma alimentação escolar saudável
e adequada a cada faixa etária, levando
em
consideração
as
possíveis
necessidades individuais apresentadas e
diagnosticadas por uma nutricionista. *

2016

2016

2016

Depende de
programas e
iniciativas de
cada
mantenedora

Depende de
programas e
iniciativas de
cada
mantenedora

Em
desenvolv.

Sim

As formações são específicas.

Em
desenvolv.

Sim

São realizadas capacitações específicas
periodicamente.

Em
Depende da desenvolv.
colaboração
da União

Sim

O acompanhamento é realizado por uma
nutricionista da SEMED, atendendo as
especificidades de cada criança.

1.16) Assegurar transporte escolar para
os alunos que frequentam as instituições
municipais de educação infantil e que
9
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moram nas zonas rurais e/ou localidades
distantes das escolas e CMEIs, conforme
critérios
definidos
pela
Secretaria
Municipal de Educação. *
1.17)Implantar gradativamente, avaliação
institucional, com base em parâmetros
nacionais de qualidade, a fim de aferir a
infraestrutura física, o quadro de pessoal,
as condições de gestão, os recursos
pedagógicos,
a
situação
de
acessibilidade, entre outros indicadores
relevantes. *

2016

2018
Depende da
colaboração
da União

1.18) Priorizar o acesso à educação
infantil e fomentar a oferta do atendimento
educacional especializado complementar Durante
e suplementar aos alunos com deficiência,
a
transtornos globais do desenvolvimento e vigência
altas habilidades ou superdotação, do PME.
assegurando a educação bilíngue para
crianças surdas e a transversalidade da
educação especial nessa etapa da
educação básica.
1.19)
Implementar,
em
caráter
complementar, programas de orientação e
apoio às famílias, por meio da articulação
das áreas da educação, saúde e
assistência
social,
com
foco
no
desenvolvimento integral das crianças de
até três anos de idade.

Depende da
colaboração
da União

Em
desenvolv.

Sim

O transporte atende toda a demanda
manifesta.

Em
desenvolv.

Sim

Pretende-se realizar periodicamente.

Em
desenvolv.

Sim

Para executar esses atendimentos são
realizadas parcerias com instituições
específicas
e
sala
de
Recurso
Multifuncional e Classe Especial.

NÃO SE
APLICA

2016
NÃO SE
APLICA

Em
desenvolv.

Sim

São realizadas orientações conforme
solicitação das unidades educacionais.
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1.20) Fortalecer o acompanhamento e o
monitoramento
do
acesso
e
da
permanência das crianças na educação
infantil, em especial dos beneficiários de
programas de transferência de renda, em
colaboração com as famílias e com os
órgãos públicos de assistência social,
saúde e proteção à infância. *
1.21)Realizar,
periodicamente,
em
parceria com as áreas da assistência
social e saúde, levantamento da demanda
por creche para a população de até três
anos, como forma de planejar a oferta e
verificar o atendimento da demanda
manifesta.
1.22) Buscar a adesão aos programas
nacionais de construção e reestruturação
de escolas e CMEIs, bem como de
aquisição de equipamentos, visando à
expansão e à melhoria da rede física de
escolas públicas de educação infantil. */***

2016

Em
desenvolv.

Sim

Esse monitoramento é realizado em
parceria com as redes (social, saúde e
conselho tutelar)

Depende da
colaboração
da União

2016
NÃO SE
APLICA

2016

1.23) Garantir o atendimento da criança Durante
de zero a cinco anos em estabelecimentos
a
que atendam a parâmetros nacionais de vigência
qualidade
e
que
preservem
as do PME

Em
desenvolv.

Depende da
Em
colaboração desenvolv.
da União,
bem como
programas e
iniciativas de
cada
mantenedora

Depende da
colaboração
Em
da União,
desenvolv.

Sim

Sim

Esses casos são sempre detectados
pelas redes.

Transferências diretas e programas do
Governo Federal previstos no Par e
recursos próprios do município.

Parcialmente A estratégia é cumprida a partir de 1 ano
e 5 meses.
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especificidades desta etapa de ensino.
*/***

1.24) Promover a busca ativa de crianças
em idade correspondente à educação
infantil, em parceria com órgãos públicos
de assistência social, saúde e proteção à
infância, preservando o direito de opção
da família em relação às crianças de até
três anos.

bem como
programas e
iniciativas de
cada
mantenedora

2016

1.25) Assegurar na rede municipal de Durante
ensino o acesso à educação infantil em
a
tempo integral, para as crianças de zero a vigência
três anos, conforme estabelecido nas do PME
Diretrizes Curriculares Nacionais para a
Educação Infantil.
1.26) Viabilizar acessos cobertos nas
instituições
educacionais
da
rede
municipal de ensino.

1.27)Viabilizar, gradativamente, banheiros
em todas as salas de aula dos CMEIs.

2016

Não se aplica

Em
desenvolv.

Não se aplica

Em
desenvolv.

LDO, LOA E
PPA

Em
desenvolv.

Sim

Em
desenvolv.

Sim

2016
LDO, LOA E
PPA

Sim

Há parcerias com os demais órgãos.

Parcialmente São ofertados o atendimento em creche
integral para alunos de 1ano e 5meses a
3 anos.

Alguns espaços estão sendo
contemplados conforme os recursos.

Todos Cmeis já possuem.
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Meta

Texto da meta

Prazo

META 2 – Ensino Fundamental

2

Observações/Relato
sintético (opcional)

2025

Universalizar o ensino fundamental de 9 (nove) anos para toda a população de 6 (seis) a 14 (quatorze)
anos e garantir que pelo menos 95% (noventa e cinco por cento) dos(as) alunos(as) concluam essa etapa
na idade recomendada, até o último ano de vigência deste PME.

INDICADOR 2A
Meta prevista
Meta executada no
período (dado
oficial)
Meta executada no
período (dado
extraoficial)
INDICADOR 2B
Meta prevista
Meta executada no
período (dado
oficial)
Meta executada no
período (dado
extraoficial)

Universalizar o ensino fundamental de 9 (nove) anos para toda a população de 6 (seis) a 14
(quatorze) anos.
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
100
100
100
100
114,2

115,6

109,1

Prazo: 2025
2023 2024

Alcançou
Sim
indicador?
2025
2026

104,8
99,6

Não temos informações.
Garantir que pelo menos 95% (noventa e cinco por cento) dos(as) alunos(as) concluam a primeira
etapa do ensino fundamental na idade recomendada, ou seja entre 6 (seis) a 14 (quatorze) anos, Prazo: 2025
até o último ano de vigência deste PME.
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022 2023 2024

Alcançou
Sim
indicador?
2025

2026

100

66,7
Inviável.Não temos dados oficiais.
72,9
13
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Estratégias
2.1 Apoiar e colaborar com a construção da
proposta de direitos e objetivos de
aprendizagem e desenvolvimento para os
alunos do ensino fundamental, que o MEC irá
elaborar e encaminhar ao Conselho Nacional
de Educação. *

2.2) Colaborar com a implantação dos direitos
e objetivos de aprendizagem e
desenvolvimento que configurarão a Base
Nacional Comum Curricular do Ensino
Fundamental.

Prazo

2016

Previsões
Orçamentárias

Status

Executou
Observações
estratégia?

Depende da
colaboração da
União

Em
desenvolv.

Sim

A estratégia é cumprida na íntegra.

Não se aplica

Em
desenvolv.

Sim

São realizados grupos de estudo

2016

.
2.3) Assegurar mecanismos para o
acompanhamento individualizado dos alunos
do ensino fundamental. ***

2016

Depende de
programas e
iniciativas de
cada
mantenedora

Em
desenvolv.
Sim

A prática pedagógica prioriza o
atendimento individual. Também são
realizadas avaliações externas de
modo a garantir o desenvolviemento
dos alunos.
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2.4) Assegurar o acompanhamento e o
monitoramento do acesso, da permanência
e do aproveitamento escolar dos
beneficiários de programas de transferência
de renda, bem como das situações de
discriminação, preconceitos e violências na
escola, visando ao estabelecimento de
condições adequadas para o sucesso
escolar dos alunos, em colaboração com as
famílias e com órgãos públicos de
assistência social, saúde e proteção à
infância, adolescência e juventude. */**/***

2.5) Promover a busca ativa de crianças e
adolescentes fora da escola, em parceria com
órgãos públicos de assistência social, saúde e
proteção à infância, adolescência e juventude.
2.6) Desenvolver estratégias pedagógicas
que combinem, de maneira articulada, a
organização do tempo e das atividades
didáticas entre a escola e o ambiente
comunitário, considerando as especificidades
da educação especial. ***

2016

2016

Depende da
colaboração
do Estado e
da União,
bem como
programas e
iniciativas de
cada
mantenedora
.

Não se
aplica

Em
desenvolv.

Sim

Em
desenvolv.

Sim

São realizados projetos de
prevenção objetivando a
permanência dos educandos na
escola.

A rede trabalha em conjunto.

Escola e comunidade trabalham de
maneira articulada.
2016

Não se
aplica

Em
desenvolv.

Sim
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2.7) Disciplinar a organização flexível do
trabalho pedagógico, incluindo adequação do
calendário escolar de acordo com a realidade
local, a identidade cultural e as condições
climáticas da região. ***

2.8) Promover a relação das escolas com
instituições e movimentos culturais, a fim de
garantir a oferta regular de atividades
culturais para a livre fruição dos alunos
dentro e fora dos espaços escolares,
assegurando ainda que as escolas se tornem
polos de criação e difusão cultural. ***
2.9) Incentivar a participação dos pais ou
responsáveis no acompanhamento das
atividades escolares dos filhos por meio do
estreitamento das relações entre a escola e
as famílias. ***
2.10) Oferecer atividades extracurriculares de
incentivo aos estudantes e de estímulo a
habilidades, inclusive mediante certames e
concursos municipais.

2016

Não se aplica

2016

Não se aplica

2016

Depende da
colaboração
da União

2016

Em
desenvolv.

Sim
O calendário segue a realidade local.

Em
desenvolv.

Em
desenvolv.

Em
LDO, LOA, PPA
desenvolv.

Sim

Sim

Sim

Existe a parceria dos
estabelecimentos de ensino com o
departamento de cultura, realizando
oficinas no contraturno.

São realizadas palestras e reuniões
para conscientização e
sensibilização

Os alunos são incentivados a
participarem de projetos
extracurriculares.
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PARTE B – METAS

2.11)
Promover
atividades
de
desenvolvimento e estímulo a habilidades
esportivas nas escolas, interligadas a um 2016
plano de disseminação do desporto
educacional e de desenvolvimento esportivo
municipal.

Meta

Não se aplica

Em
desenvolv.

Sim

Todas as unidades de ensino tem a
parceria da secretaria de esportes.

Texto da meta

Prazo

META 3 – Ensino Médio

3

Observações/Relato
sintético (opcional)

2025

Universalizar, até 2016, o atendimento escolar para toda a população de 15 (quinze) a 17 (dezessete)
anos e elevar, até o final do período de vigência deste PNE, a taxa líquida de matrículas no ensino médio
para 85% (oitenta e cinco por cento).

INDICADOR 3A
Meta prevista
Meta executada no período
(dado oficial)
Meta executada no período
(dado extraoficial)

INDICADOR 3B

População de 15 a 17 anos que frequenta a escola ou já concluiu a educação
Prazo: 2025
básica
2014 2015
2016
2017
2018
2019 2020 2021 2022 2023 2024

Alcançou
Sim
indicador?
2025
2026

100

86,9

83,8

81,9

Não temos informações.

84,3
92,2

População de 15 a 17 anos que frequenta o ensino médio ou possui educação
Prazo: 2025
básica completa.
2014 2015
2016
2017
2018
2019 2020 2021 2022 2023 2024

Alcançou
Sim
indicador?
2025
2026
17
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Meta prevista
Meta executada no período
(dado oficial)
Meta executada no período
(dado extraoficial)

85

59,6

Estratégias
3.1) Fomentar, junto ao Estado, a
expansão das matrículas de ensino médio
integrado à educação profissional,
observando-se as peculiaridades da
população do Município.

85

85

85

61,3

57,5

Prazo

Previsões
Orçamentárias

Durante a
vigência
do PME

3.2) Assegurar o acompanhamento e o
monitoramento do acesso e da permanência
dos jovens beneficiários de programas de Durante a
transferência de renda, no ensino médio, vigência
quanto à frequência, ao aproveitamento do PME
escolar e à interação com o coletivo, bem
como das situações de discriminação,
preconceitos e violências, práticas irregulares
de exploração do trabalho, consumo de
drogas, gravidez precoce, em colaboração
com as famílias e com órgãos públicos de
assistência social, saúde e proteção à
adolescência e juventude. */**
3.3) Promover, em parceria com o Estado, a
busca ativa da população de quinze a Durante a

59,1

Não se aplica

Depende da
colaboração
do Estado e
da União

Status
Em
desenvolv.

Em
desenvolv.

Executou
estratégia?
Sim

Sim

Observações
A SEMED está sempre a disposição
para incentivar e apoiar.

As secretarias de Assistência, Saúde
e educação realizam essas políticas
públicas em parceria.
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dezessete anos fora da escola, em vigência
articulação com os serviços de assistência do PME
social, saúde e proteção à adolescência e à
juventude.

Não se aplica

Em
desenvolv.

3.4) Fomentar, junto ao Estado, programas Durante a
de educação e de cultura para os jovens, na vigência Depende da
Em
faixa etária de quinze a dezessete anos, que do PME colaboração da desenvolv.
estejam fora da escola e com defasagem no
União.
fluxo escolar.*
3.5)
Estimular
a
participação
dos Durante a
adolescentes nos cursos das áreas vigência Depende da
Em
tecnológicas e científicas. **
colaboração
do
desenvolv.
do PME
Estado.
3.6) Contribuir para a implementação de Durante a
políticas de prevenção à evasão no ensino vigência Depende da
Em
médio motivada por preconceito ou quaisquer do PME colaboração do desenvolv.
formas de discriminação, criando rede de
Estado.
proteção contra formas associadas de
exclusão. **

Meta

São parcerias constantes com o
estado.

Sim

Esssas ações são políticas rotineiras
na rede municipal e ensino.

Sim

Existe sempre a parceria do
município.

Sim

Sim

São
realizados
trabalhos
de
conscientização
e
sensibilização
contra qualquer forma de exclusão.

O município colabora e apoia sempre
que solicitado.

M
E
T
A
S

–

B

P
A
R
T
E

3.7) Fomentar a participação dos jovens no Durante a Depende da
Em
ENEM, como critério de acesso à educação vigência colaboração do desenvolv.
superior. */**
do PME Estado e da
União

Sim

Texto da meta

Prazo

Observações/Relato
sintético (opcional)
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2025
META 4 - Educação Especial/Inclusiva

4

Universalizar, para a população de 4 (quatro) a 17 (dezessete) anos com deficiência, transtornos globais do
desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, o acesso à educação básica e ao atendimento
educacional especializado, preferencialmente na rede regular de ensino, com a garantia de sistema
educacional inclusivo, de salas de recursos multifuncionais, classes, escolas ou serviços especializados,
públicos ou conveniados.
Matrículas de alunos com deficiência de 4 a 17 anos de idade que frequentam a escola.

INDICADOR 4A
2014
Meta prevista
Meta executada no
período (dado oficial)
Meta executada no
período (dado
extraoficial)

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023 2024

Alcançou
Sim
indicador?
2025
2026

Não temos informações/ausência de dados.

INDICADOR 4B
2014
Meta prevista
Meta executada no
período (dado oficial)
Meta executada no
período (dado
extraoficial)

2015

Prazo: 2025

Matrículas de alunos de 4 a 17 anos de idade com deficiência, TGD e altas Prazo: 2025
habilidades ou superdotação que estudam em classe comuns da educação básica.
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022 2023 2024
85
85
85
85
60,5

61,1

55,7

Alcançou
Não
indicador?
2025

2026

81,1

Não temos dados.
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Estratégias

Prazo

4.1) Promover a universalização do
atendimento escolar à demanda manifesta
pelas famílias de crianças de zero a três Durant
anos com deficiência, transtornos globais do
ea
desenvolvimento e altas habilidades ou vigênci
superdotação, observado o que dispõe a Lei a do
nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que PME
estabelece as Diretrizes e Bases da
Educação Nacional.

Previsões
Orçamentárias

Não se aplica

4.2) Assegurar a manutenção das salas de
recurso para o atendimento aos alunos com
Depende de
dificuldades de aprendizagem, oferecendo
programas e
aulas de contraturno escolar, com a Durante a iniciativas de
finalidade de garantir equidade nas vigência
cada
condições de acesso, permanência e do PME mantenedora
conclusão na idade certa, prevendo para
isto, espaço físico e recursos humanos. ***

4.3) Garantir a oferta do atendimento Durant
educacional especializado complementar e
ea
suplementar aos alunos com deficiência, vigênci
transtornos globais do desenvolvimento e a do
altas
habilidades
ou
superdotação, PME
matriculados na rede pública de educação
básica, conforme necessidade identificada
por meio de avaliação. ***

Depende de
programas e
iniciativas de
cada
mantenedora

Status

Em
desenvolv.

Em
desenvolv.

Em
desenvolv.

Executou
estratégia?

Sim

Observações

As crianças nesta faixa etária estão
sendo atendidas conforme a
demanda manifesta.

Os educandos público alvo da
Educação Especial no ensino
Parcialmente fundamental - anos iniciais recebem
atendimento em contraturno em sala
de recursos.

O atendimento é disponibilizado aos
alunos com deficiência e transtornos
Parcialmente globais do desenvolvimento de acordo
com a demanda manifesta.
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4.4)Aderir aos programas suplementares que
promovam a acessibilidade nas instituições
públicas, para garantir o acesso e a Durante a
permanência dos alunos com deficiência por vigência
meio da adequação arquitetônica, da oferta do PME
de transporte acessível e da disponibilização
de material didático próprio e de recursos de
tecnologia assistiva, assegurando, ainda, no
contexto escolar, em todas as etapas, níveis
e modalidades de ensino, a identificação dos
alunos
com
altas
habilidades
ou
superdotação. */***

Depende da
colaboração da
união e de
programas e
iniciativas de
cada
mantenedora

4.5)Garantir a oferta de educação bilíngue,
em Língua Brasileira de Sinais (Libras) como Durante a Depende de
primeira língua e na modalidade escrita da vigência programas e
Língua Portuguesa como segunda língua, do PME iniciativas de
aos alunos surdos e com deficiência auditiva
cada
de zero a 17 anos, em escolas e classes
mantenedora
bilíngues e em escolas inclusivas, nos
termos do art. 22 do Decreto nº 5.626, de 22
de dezembro de 2005, e dos arts. 24 e 30 da
Convenção sobre os Direitos das Pessoas
com Deficiência, bem como a adoção do
Sistema Braille de leitura para cegos e
surdos-cegos. ***

Em
desenvolv.

Em
desenvolv.

município
conta
com
Parcialmente O
acessibilidade
nas
instituições
públicas.

O atendimento é realizado em
Parcialmente parcerias com escolas da modalidade
de educação especial e escola
bilíngue, ofertando transporte escolar
intermunicipal, de acordo com a
demanda manifesta.
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4.6) Garantir a oferta da educação inclusiva
e promover a articulação pedagógica entre o Durante
a
ensino regular e o atendimento educacional
vigência
especializado. ***
do PME

4.7) Assegurar o acompanhamento e o
monitoramento do acesso à escola e ao
atendimento educacional especializado, bem Durant
como da permanência e do desenvolvimento
ea
escolar dos alunos com deficiência, vigênci
transtornos globais do desenvolvimento e a do
altas
habilidades
ou
superdotação PME
beneficiários de programas de transferência
de renda, juntamente com o combate às
situações de discriminação, preconceito e
violência, com vistas ao estabelecimento de
condições adequadas para o sucesso
educacional, em colaboração com as
famílias e com os órgãos públicos de
assistência social, saúde e proteção à
infância, à adolescência e à juventude. */***

Depende de
programas e
iniciativas de
cada
mantenedora

Depende da
colaboração
da união e de
programas e
iniciativas de
cada
mantenedora

Em
desenvolv.

Sim

Em
desenvolv.

Sim

O atendimento já é realizado.

A secretaria municipal de educação
conta com o apoio da Rede Proteção à
Criança e ao adolescente e demais
órgãos públicos.
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4.8)Ampliar, quando necessário, as equipes
de profissionais da educação para atender a
demanda do processo de escolarização dos
Depende de
alunos com deficiência, transtornos globais Durante a programas e
do desenvolvimento e altas habilidades ou vigência iniciativas de
superdotação, viabilizando conforme a do PME
cada
possibilidade, a oferta de professores do
mantenedora
atendimento educacional especializado,
profissionais de apoio ou auxiliares,
tradutores e intérpretes de Libras, guiasintérpretes para surdos-cegos, professores
de Libras, prioritariamente surdos, e
professores bilíngues. ***

4.9) Buscar parcerias com instituições
comunitárias, confessionais ou filantrópicas Durant
sem fins lucrativos, conveniadas com o
ea
poder público, visando ampliar as condições vigênci
de apoio ao atendimento escolar integral das a do
pessoas com deficiência, transtornos globais PME
do desenvolvimento e altas habilidades ou
superdotação matriculadas nas redes
públicas de ensino. ***

Depende de
programas e
iniciativas de
cada
mantenedora

O atendimento é realizado de acordo
Parcialmente
desenvolv. Parcialmente com a demanda manifesta, em parceria
com escolas da modalidade de
educação especial.

Em
desenvolv.

Sim

Há parcerias, porém na área de
altas habilidades ou superdotação
ainda não é realizada.
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4.10)Buscar parcerias com instituições
comunitárias, confessionais ou filantrópicas
Depende de
O material didático ofertado pela
sem fins lucrativos, conveniadas com o Durante a programas e
editora conveniada ao município
poder público, visando ampliar a oferta de vigência iniciativas de Em desenvolv Parcialmente disponibiliza
material
didático
formação continuada e a produção de do PME
cada
ampliado para alunos com baixa
material didático acessível, assim como os
mantenedora
visão.
serviços de acessibilidade necessários ao
pleno acesso, participação e aprendizagem
dos estudantes com deficiência, transtornos
globais do desenvolvimento e altas
habilidades ou superdotação matriculados na
rede pública de ensino. ***
4.11)Buscar parceria com instituições
comunitárias, confessionais ou filantrópicas Durante a Depende de
sem fins lucrativos, conveniadas com o vigência programas e Em desenvolv Sim
poder público, a fim de favorecer a do PME iniciativas de
participação das famílias e da sociedade na
cada
construção do sistema educacional inclusivo.
mantenedora
***

PARTE B METAS

Meta

Texto da meta
META 5 – Alfabetização

5

A Secretaria de Educação possui
parceria com o Conselho Municipal
da Pessoa com Deficiência e
Associação Pestalozzi.

Prazo

Observações/Relato sintético (opcional)

2025

Alfabetizar todas as crianças, no máximo, até o final do 3º (terceiro) ano do ensino
fundamental.
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Estudantes com proficiência insuficiente em Leitura(nível 1)

INDICADOR 5A
2014
Meta prevista
Meta executada no
período (dado oficial)
Meta executada no
período (dado
extraoficial)

2015

2016

2017

2018

4

4

4

4

5,3

8,3

8,3

5,4

2019

2020

Prazo: 2025
2021

2022

Estudantes com proficiência insuficiente em Escrita(nível 1,2 e 3)

Prazo: 2025

INDICADOR 5B
2015
Meta prevista
Meta executada no
período (dado oficial)
Meta executada no
período (dado
extraoficial)

5

6,4

2016

2017

2018

5

5

5

17,2

17,2

6,5

2019

2020

2021

2022

Estudantes com proficiência insuficiente em Matemática(nível 1 e 2 )

Meta prevista
Meta executada no
período (dado oficial)
Meta executada no
período (dado
extraoficial)

2015

2016

2017

2018

20

20

20

20

39

38,5

38,5

39,3

2019

2020

2023 2024

2021

2022

Alcançou
Sim
indicador?
2025
2026

Alcançou
indicador?
2023 2024
2025

Prazo: 2025

INDICADOR 5C
2014

2023 2024

Alcançou
Sim
indicador?
2025
2026

Sim
2026
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Estratégias
5.1)Estruturar os processos pedagógicos
de alfabetização nos anos iniciais do
ensino fundamental, articulando-os com as
estratégias desenvolvidas na pré-escola,
com qualificação e valorização dos
professores alfabetizadores e com apoio
pedagógico específico, a fim de garantir a
alfabetização plena de todas as crianças.
***

Prazo

Previsões
Orçamentárias

Durant
ea
Depende de
vigênci
programas e
a do
iniciativas de
PME
cada
mantenedora

5.2) Instituir instrumentos de avaliação
específicos para aferir a alfabetização das Durante
a
crianças,
aplicados
a
cada
ano,
vigência
implementando medidas pedagógicas para
alfabetizar todos os alunos até o final do do PME
terceiro ano do ensino fundamental. ***

5.3) Fomentar o desenvolvimento de
práticas pedagógicas inovadoras que
assegurem a alfabetização e favoreçam a
melhoria
do
fluxo
escolar
e
a Durante
aprendizagem dos alunos consideradas as
a
diversas abordagens metodológicas e sua vigência
efetividade. ***
do PME

Depende de
programas e
iniciativas de
cada
mantenedora

Depende de
programas e
iniciativas de
cada
mantenedora

Status

Executou
estratégia?

Observações

Em
desenvolv.

Sim

Os processos de alfabetização estão
constantemente
sendo
revistos
e
implementados.

Em
desenvolv.

Sim

Os instrumentos de avaliação são
diversos para abrir o processo de
alfabetização dos alunos.

Em
desenvolv.

Sim

São ofertados durante o ano letivo
formação continuada no intuito de inovar
as práticas docentes.
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5.4) Prover e manter atualizados os Durante
recursos
tecnológicos
digitais
para a vigência Depende de
assessorar a prática pedagógica. ***
do PME
programas e
iniciativas de
cada
mantenedora
5.5) Promover e estimular a formação Durante
inicial e continuada de professores para a a vigência Depende de
alfabetização de crianças, com o do PME
programas e
conhecimento de novas tecnologias
iniciativas de
educacionais e práticas pedagógicas
cada
inovadoras, e ações de formação
mantenedora
continuada de professores para a
alfabetização. ***

PA
RT
EB
–
ME
TA
S

5.6) Apoiar a alfabetização das pessoas Durante
com deficiência, considerando as suas a vigência Depende de
especificidades, inclusive a alfabetização do PME
programas e
bilíngue de pessoas surdas, sem
iniciativas de
estabelecimento
de
terminalidade
cada
temporal. ***
mantenedora

Meta

Texto da meta

Em
desenvolv.

Em
desenvolv.

Em
desenvolv.

Sim

Existem laboratórios de informática em
todas as escolas e computadores nas
salas de hora atividade.

Sim

São oferecidos formações continuadas
objetivando práticas inovadoras no
processo de alfabetização.

Sim

O município mantém parceria com o
município de Foz do Iguaçu para atender
os alunos com deficiência auditiva e
alfabetização bilíngue.

Prazo

Observações/Relato sintético
(opcional)
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META 6 - Educação integral

6

2025

Oferecer educação em tempo integral em, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) das escolas públicas,
de forma a atender, pelo menos, 25% (vinte e cinco por cento) dos (as) alunos (as) da educação básica.
Alunos da educação básica pública em tempo integral.
INDICADOR 6A
2014

Meta prevista
Meta executada no período (dado
oficial)
Meta executada no período (dado
extraoficial)
INDICADOR 6B

2015

2016

2017

2018

50

50

50

50

9,4

8,1

9,8

7,6

2019

2020

2021

2022

Escolas públicas com ao menos um aluno que permanece no mínimo 7
horas diárias em atividades escolares.
2014
2015
2016 2017
2018
2019
2020
2021
2022

Meta prevista
Meta executada no período (dado
oficial)
Meta executada no período (dado
extraoficial)
Estratégias
6.1)Implantar
gradativamente,
a
educação em tempo integral, nos
estabelecimentos de ensino da rede
municipal, com parceria e financiamento
da União e do Estado. */**

85

85

85

Alcançou
indicador?
2023 2024
2025

Prazo: 2025

Alcançou
indicador?
2023 2024
2025

Prazo: 2019

Não
2026

Não
2026

85

44,2
73,3
Prazo
Até a
vigência
de PME

Previsões
Orçamentárias

Status

Executou
estratégia?

Observações

Não iniciada Não
Depende da
colaboração da
União e de
programas e

Não iniciada.
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iniciativas de
cada
mantenedora
6.2) Promover, com o apoio da União, a
oferta de educação básica pública em
tempo integral, por meio de atividades
de acompanhamento pedagógico e
multidisciplinares, inclusive culturais e
esportivas, de forma que o tempo de
permanência dos alunos na escola, ou
sob sua responsabilidade, passe a ser
igual ou superior a sete horas diárias
durante todo o ano letivo. */***

Até a
vigência
de PME

Depende da
colaboração da
Não iniciada Não
União e de
programas e
iniciativas de
cada
mantenedora

Devido a falta de recursos humanos e
financeiros não foi possível até o
momento.

6.3) Assegurar que as escolas públicas
Gradativamente as unidades estão se
Depende da Parcialmente
Até a
tenham padrão arquitetônico e mobiliário vigência do colaboração da em
Parcialmente adequando.
adequado para atendimento em tempo
União e de desenvolv.
PME
integral. */***
programas e
iniciativas de
cada
mantenedora

6.4) Buscar a adesão ao programa
No contraturno são oferecidos
Depende da
nacional de ampliação e reestruturação
Apoio Pedagógico e Sala de
das escolas públicas, por meio da Durante colaboração da Gradativamen Parcialmente Recurso para as crianças que
União e de te em
instalação de quadras poliesportivas, a vigência
apresentam
dificuldade
de
programas e desenvolv.
laboratórios, inclusive de informática, do PME
prendizagem.
Faltam
recursos
iniciativas de
espaços para atividades culturais,
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cada
mantenedora

6.6) Estimular a oferta de atividades
voltadas à ampliação da jornada escolar Durante a
de alunos matriculados nas escolas da vigência do
PME
rede pública de educação básica. ***

O Departamento de Cultura oferece
oficinas de dança, música e pintura e a
Depende de
programas e Em desenolv. Parcialmente secretaria de esportes, também oferece
diversas modalidades esportivas, no
iniciativas de
contraturno para os interessados.
cada
mantenedora

6.7)Adotar medidas para otimizar o
tempo de permanência dos alunos na Durante a
escola, direcionando a expansão da vigência do
PME
jornada para o efetivo trabalho escolar,
combinado com atividades recreativas,
esportivas e culturais. ***

As
atividades
de
cultura
são
desenvolvidas
no
contraturno
em
Depende de Parcialmente
programas e em
Parcialmente algumas escolas e outras no próprio
departamento. As atividades esportivas
iniciativas de desenvolv.
também são no contraturno.
cada
mantenedora

PARTE B
– METAS

bibliotecas,
auditórios,
cozinhas,
refeitórios,
banheiros
e
outros
equipamentos, bem como da produção
de material didático e da formação de
recursos humanos para a educação em
tempo integral. */***

Meta

Texto da meta
META 7 - IDEB

financeiros
para
implantar
educação de tempo integral.

Prazo

a

Observações/Relato sintético
(opcional)

2025
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7

Fomentar a qualidade da educação básica em todas as etapas e modalidades, com melhoria do fluxo
escolar e da aprendizagem de modo a atingir as seguintes médias para o Ideb:

Média do Ideb nos anos iniciais do ensino fundamental.
INDICADOR 7A
2014
Meta prevista
Meta executada no
período (dado oficial)
Meta executada no
período (dado
extraoficial)

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Sim
2026

6,5

6,7

6,7

6,8

6,8
6,8

Média do Ideb nos anos finais do ensino fndamental.
2014
Meta prevista
Meta executada no
período (dado oficial)
Meta executada no
período (dado
extraoficial)

2015

2016

2017

2018

2019

Alcançou
indicador?
2023 2024 2025

Prazo: 2025

INDICADOR 7B
2020

2021

2022

Sim
2026

5,8

4,3

4,3

4,6

4,6
4,6

Média do Ideb no ensino médio.

Prazo:

INDICADOR 7C
2014
Meta prevista
Meta executada no
período (dado oficial)

Alcançou
indicador?
2023 2024 2025

Prazo: 2025

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Alcançou
indicador?
2024 2025
2025

Sim
2026

4,1

3,6

3,6

3,7

3,7
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Meta executada no
período (dado
extraoficial)

3,6

Estratégias

Prazo

Previsões
Orçamentárias

7.1)Assegurar que a maioria dos alunos do
ensino fundamental alcancem nível Durante Depende da
desejável de aprendizado em relação aos
a
colaboração da
direitos e objetivos de aprendizagem e vigência
União e de
desenvolvimento de seu ano de estudo. do PME programas e
**/***
iniciativas de
cada
mantenedora
7.2)Implementar processo contínuo de
autoavaliação das escolas da rede
municipal de ensino, por meio da
constituição de instrumentos de avaliação Durante
a
que orientem as dimensões a serem
vigência
fortalecidas, destacando-se a elaboração
de planejamento estratégico, a melhoria do PME
contínua da qualidade educacional, a
formação continuada dos profissionais da
educação e o aprimoramento da gestão
democrática.

Não se aplica

Status

Em
desenvolv.

Em
desenvolv.

Executou
estratégia?

Observa
ções

Sim

O
município tem um índice
desejável, no entanto é possível
elevar os níveis de qualidade.

Sim

Constantemente as escolas estão
em busca de aprimoramento dos
índices e qualidade educacional por
intermédio da autoavaliação.
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7.3)Executar, em regime de colaboração
com a União, o Plano de Ações
Articuladas, dando cumprimento às metas
Depende da
Durante
de qualidade estabelecidas para a
colaboração da
a
Em
educação municipal e às estratégias de
União
vigência
desenvolv.
apoio técnico e financeiro voltadas à
do
PME
melhoria da gestão educacional, à
formação de professores e profissionais de
serviços e apoio escolares, à ampliação e
ao
desenvolvimento
de
recursos
pedagógicos e à melhoria e expansão da
infraestrutura física da rede escolar. *
7.4)Assegurar as políticas públicas de
forma a buscar atingir as metas do IDEB,
Depende da
diminuindo a diferença entre as escolas do Durante colaboração da Em
Município com os menores índices,
União e de
desenvolv.
a
garantindo equidade da aprendizagem e vigência programas e
reduzindo
as
desigualdades do PME iniciativas de
gradativamente. */***
cada
mantenedora

7.5)
Analisar,
discutir
e
divulgar
bienalmente os resultados pedagógicos
Depende da
dos indicadores do sistema nacional de Durante colaboração da
avaliação da educação básica e do IDEB,
União.
Em
a
relativos
às
escolas
municipais, vigência
desenvolv.
assegurando o acesso público às do PME
informações em sites oficiais do Município.
*

Sim

Sim

Sim

Há um técnico específico na
Semed para monitorar e gerenciar
o Plano de Ações Articuladas
sempre objetivando os recursos
necessários para a melhorar a
qualidade educacional.

As políticas públicas são todas
voltadas para equidade e qualidade
educacional.

Os resultados são amplamente
divulgados e analisados para as
devidas intervenções.
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7.6)Incentivar a implementação de práticas
pedagógicas inovadoras que assegurem a Durante
a
melhoria
do
fluxo
escolar
e
a
vigência
aprendizagem. ***
do PME

Depende de
programas e
iniciativas de
cada
mantenedora

Em
desenvolv.

7.7) Garantir transporte gratuito para todos
os estudantes que moram na zona rural na
Depende da
faixa etária da educação escolar
colaboração da
Durante
obrigatória,
de
acordo
com
as
União e do
a
Em
especificações do Instituto Nacional de
Estado.
desenvolv.
Metrologia, Qualidade e Tecnologia vigência
do
PME
(INMETRO). */**
7.8)Universalizar, até o quinto ano de
vigência deste PME, com a colaboração da
União, o acesso à rede mundial de
computadores em banda larga de alta
velocidade, promovendo a utilização
pedagógica das tecnologias da informação
e da comunicação. */***

2.020

7.9)Apoiar a gestão escolar, garantindo a
participação da comunidade escolar no
planejamento e na aplicação dos recursos, Durante
visando à ampliação da transparência e ao
a

Depende da
colaboração da
Em
União e de
programas e desenvolv.
iniciativas de
cada
mantenedora

Depende de
programas e

Em
desenvolv.

Sim

As práticas pedagógicas com
resultados positivos são socializados
entre as escolas.

Sim

São assegurados em
transporte escolar para
educandos.

Parcialmente

Sim

100%
esses

É necessário programas para
modernizar os laboratórios de
informática das escolas para banda
larga de alta velocidade.

São realizadas reuniões com a
comunidade escolar periodicamente
para divulgar as aplicações dos
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efetivo
desenvolvimento
democrática. ***

da

gestão vigência
do PME

iniciativas de
cada
mantenedora

7.10)
Assegurar
aos
alunos,
em
colaboração com a União, programas Durante Depende da Em
suplementares de material didáticocolaboração da desenvolv.
a
escolar,
transporte,
alimentação
e vigência
União e de
assistência à saúde. */***
do PME programas e
iniciativas de
cada
mantenedora

7.11) Buscar a adesão ao programa
nacional de reestruturação e aquisição de
equipamentos para escolas públicas,
visando à equalização regional das
oportunidades educacionais. */***

Durante
a
Depende da Em
vigência
colaboração desenvolv.
do PME da União e de
programas e
iniciativas de
cada
mantenedora

recursos públicos os quais são
fixados no mural da escola onde
todos tenham acesso.

Parcialmente

Parcialmente

Esses recursos necessitam
efetiva participação da União.

da

Gradativamente
o
município
consegue
com a parceria de União.
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7.12) Prover equipamentos e recursos
tecnológicos digitais para a utilização
Depende da
pedagógica no ambiente escolar a todas Durante colaboração da
a
Em
as escolas públicas da educação básica,
União e de
vigência
criando, inclusive, mecanismos para
programas e desenvolv.
do
PME
implementação das condições necessárias
iniciativas de
para a universalização das bibliotecas nas
cada
instituições educacionais, com acesso a
mantenedora
redes digitais de computadores, inclusive a
internet. */***
7.13) Informatizar a gestão das escolas
públicas municipais e da Secretaria
Depende da
Municipal de Educação, bem como aderir Durante colaboração da
a
Em
ao programa nacional de formação inicial e
União.
vigência
desenvolv.
continuada para o pessoal técnico da
do
PME
Secretaria de Educação. *
7.14)Garantir políticas de combate à
violência na escola, inclusive pelo
desenvolvimento de ações destinadas à
capacitação de educadores para detecção Durante
a
dos sinais de suas causas, como a
violência doméstica e sexual, favorecendo vigência
a adoção das providências adequadas do PME
para promover a construção da cultura de
paz e um ambiente escolar dotado de
segurança para a comunidade escolar. ***

Depende de
programas e
iniciativas de
cada
mantenedora

Em
desenvolv.

Parcialmente

Parcialmente

Sim

É fundamental a parceria da União
para efetização dessa estratégia. O
município tem investido recursos
próprios.

Gradativamente são realizadas essas
formações.

Há um movimento constante dentro
dos estabelecimentos de ensino para
combater a violência em todas as suas
dimensões.
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7.15) Implementar políticas de inclusão e
permanência na escola para adolescentes
e jovens que se encontram em regime de Durante
a
liberdade assistida e em situação de rua,
assegurando os princípios do Estatuto da vigência
Criança e do Adolescente, Lei nº 8.069, de do PME
13 de julho de 1990. ***

7.16) Garantir nos currículos escolares
conteúdos sobre a História e as Culturas
Afro-Brasileira e Indígenas e implementar Durante
a
ações educacionais, nos termos das Leis
vigência
nºs 10.639, de 9 de janeiro de 2003, e
11.645, de 10 de março de 2008, do PME
assegurando-se a implementação das
respectivas
Diretrizes
Curriculares
Nacionais,
por
meio
de
ações
colaborativas com fóruns de educação
para a diversidade étnico-racial, conselhos
escolares, equipes pedagógicas e a
sociedade civil. ***
7.17) Garantir condições para o debate e a Durante
promoção da diversidade étnico-racial e de
a
gênero, orientação sexual, nas unidades vigência
educacionais, por meio de políticas do PME
pedagógicas e de gestão especificas para
esse fim. ***

Depende de
programas e
iniciativas de
cada
mantenedora

Depende de
programas e
iniciativas de
cada
mantenedora

Depende de
programas e
iniciativas de
cada
mantenedora

Em
desenvolv.

Sim

Em
desenvolv.

Sim

Em
desenvolv.

Sim

Várias são as ações para inclusão e
permanência dos alunos na escola,
inclusive a parceria com o conselho
tutelar, CRAS e CREAS.

Com base nos documentos atuais da
educação como BNCC, Referêncial
Curricular, Reformulação do Currículo e
Planejamento
Anual
estão
sendo
contemplados esses conteúdos sobre a
história e as culturas Afro Brasileira e
indígenas.

Há ações rotineiras de respeito à
diversidade nas práticas docentes.
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7.18)Garantir condições para o debate e a
promoção da diversidade étnico-racial e de Durante
gênero, orientação sexual, nas unidades a vigência
educacionais, por meio de políticas do PME
pedagógicas e de gestão especificas para
esse fim. ***

Depende de
programas e
iniciativas de
cada
mantenedora

Em
desenvolv.

7.19)Promover
a
articulação
dos
programas da área da educação, com os Durante Depende da
de outras áreas, como saúde, trabalho e
a
colaboração da Em
emprego, assistência social, esporte e vigência
União.
desenvolv.
cultura, possibilitando a criação de rede de do PME
apoio integral às famílias, como condição
para a melhoria da qualidade educacional.
*

sim

Sim

7.20)Universalizar, mediante articulação Durante
entre os órgãos responsáveis pelas áreas a vigência Depende da
da saúde e da educação, o atendimento do PME colaboração da Em desenvolv. Sim
aos estudantes da rede escolar pública de
União, do
educação básica por meio de ações de
Estado e de
prevenção, promoção e atenção à saúde.
programas e
iniciativas de
cada
mantenedora
7.21)Estabelecer
ações
efetivas Durante Depende de
especificamente
voltadas
para
a a vigência programas e
promoção,
prevenção,
atenção
e do PME iniciativas de Em
Sim
atendimento à saúde e à integridade física,
cada
desenvolv..
mental e emocional dos profissionais da
mantenedora
educação, como condição para a melhoria
da qualidade educacional. ***

A conscientização e sensibilização que a
educação é responsabilidade de toda a
sociedade
é
assunto
debatido
amplamente.

A educação tem a parceria de outras
áreas como saúde, Assistência Social,
Esporte, Cultura e outros órgãos
competentes.

Há sempre a parceria com as outras
secretarias para prevenção, promoção e
atenção à saúde dos estudantes.

Todos os profissionais da educação
podem contar com a parceria das outras
secretarias, conforme necessidade.
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7.22) Aderir ao Sistema Nacional de Durante Depende da
Avaliação, para fortalecer as políticas a vigência colaboração da Em
Sim
públicas
e
orientar
as
práticas do PME
União e de desenvolv.
pedagógicas. */***
programas e
iniciativas de
cada
mantenedora
7.23)Promover, em consonância com as
Diretrizes do Plano Nacional do Livro e da Durante Depende de
Leitura, a formação de leitores e a a vigência programas e Em desenvolv Sim
capacitação de professores, e agentes da do PME iniciativas de
comunidade para atuar como mediadores
cada
da leitura, de acordo com a especificidade
mantenedora
das diferentes etapas do desenvolvimento
e da aprendizagem. ***
7.24)Aderir ao Programa Nacional de Durante
Formação de Professores e de alunos para a vigência Depende da Em desenvolv
promover e consolidar política de do PME colaboração da
preservação da memória nacional. *
União.

Todas as escolas participam do Sistema
de Avaliação Nacional.

Formação de leitores e formação docente
são ações primordiais para a educação da
rede municipal.

Sim

O município tem aderido à todas as
políticas educacionais que vem contribuir
com a qualidade na educação.

7.25) Estabelecer políticas de estímulo que
melhorem o desempenho das escolas no Durante
IDEB, de modo a valorizar o mérito do a vigência Não se aplica Em desenvolv. Sim
corpo docente, da direção e da do PME
comunidade escolar.

A semed (Sec. De Educação) oferece
todo o suporte de apoio pedagógico, de
infraestrutura
e
recursos
didáticos
pedagógicos para elevação do índice do
IDEB,
principalmente
formação
continuada.

7.26)Promover
a
integração
entre
instituições escolares e pais, com Durante
programas e projetos que envolvem a a vigência Depende da Em desenvolv. Sim
presença das famílias em atividades que do PME colaboração do
tenham como resultado final a melhoria no
Estado

O envolvimento de toda a comunidade
escolar, principalmente os pais e APMFs
são efetivos.
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rendimento escolar dos filhos. **

7.27)Elevar os índices de qualidade da
aprendizagem através de um processo Durante Não se aplica
contínuo de formação de professores, a vigência
Em desenvolv. Sim
consistente e articulado com a proposta do PME
pedagógica, com as diretrizes curriculares
municipais, estaduais e nacionais.
7.28)
Estabelecer
parcerias
com
universidades para implementar, na rede Durante
municipal de ensino, projetos de formação a vigência Não se aplica Em desenvolv.
de professores e projetos de pesquisa que do PME
incidam sobre os pontos de dificuldade da
educação.

7.29) Viabilizar, na rede municipal de Durante Depende de
ensino, inspetores de alunos para as a vigência programas e Não iniciado
instituições de maior porte.
do PME iniciativas de
cada
mantenedora
7.30)Implantar, gradativamente, aulas de Durante Depende de
inglês e música nas escolas municipais, a vigência programas e Não iniciado
com professores especializados.
do PME iniciativas de

Sim

Não

Não

Apesar de termos um índice superior a
meta projetada, objetivamos sempre o
aprimoramento.

Através da Unioeste( Universidade
Estadual do Oeste do Paraná) e Unipar
(Universidade Paranaense) em parceria a
Amop(Associação dos Municípios
Lindeiros) são realizadas formações e
projetos que contribuem com a educação,
além da UEPG ( Universidade Estadual de
Ponta Grossa) através do Pacto(Programa
de Alfabetização na Idade Certa) que
melhorou a qualidade da educação na
rede municipal.
Devido a recursos financeiros ainda não foi
possível.

Devido a recursos financeiros ainda não
foi possível.
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cada
mantenedora
7.31)Ampliar e reformar as Escolas Durante
Municipais Alexandre Zilli Netto, e Cecília a vigência
Meireles, prevendo brinquedoteca e do PME
auditório.
7.32)Reformar a Escola Municipal Olímpio Durante
Spricigo com construção de banheiros no a vigência
segundo piso.
do PME

LDO, LOA E
PPA

Não iniciado

Não

As obras serão iniciadas assim que for
liberado recursos financeiros, em parceria
com a União e Estado.

LDO, LOA E
PPA

Não iniciado

Não

O projeto de reforma está sendo
analisado devido a complexidade da
estrutura (CAIC)

7.33)Viabilizar nas instituições de ensino Durante Depende de
da rede municipal, palestras que tratem a vigência programas e
sobre temas como: abusos e violência do PME iniciativas de
contra a criança e alternativas na busca de
cada
ajuda; educação no trânsito; educação
mantenedora
financeira.

ARTE B - METAS

Meta

Em desenvolv Sim

Esses temas são abordados em sala de
aula e palestras em parceria com o
Conselho Tutelar e outros órgãos
competentes.

Texto da meta
META 8 – EJA – Combate à desigualdade

8

Prazo

Observações/Relato sintético
(opcional)

2025

Elevar a escolaridade média da população de 18 (dezoito) a 29 (vinte e nove) anos, de modo a alcançar, no
mínimo, 12 (doze) anos de estudo no último ano de vigência deste Plano, para as populações do campo,
da região de menor escolaridade e dos 25% (vinte e cinco por cento) mais pobres, e igualar a escolaridade
média entre negros e não negros declarados ao IBGE.
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Escolaridade média da população dde 18 a 29 anos de idade.
INDICADOR 8A
2014
Meta prevista
Meta executada no período (dado
oficial)

2015
temos

Não

2016
dados

2017
Oficiais

2018

2019

2020

Alcançou
indicador?
2023 2024
2025

Prazo: 2025
2021 2022

Sim
2026

9,8

Meta executada no período (dado
extraoficial)
Escolaridade média da população de 18 a 29 anos residente na área rural.

INDICADOR 8B
2014
Meta prevista
Meta executada no período (dado
oficial)

2015
temos

Não

2016
dados

2017
oficiais

2018

2019

2020

2021 2022

Alcançou
indicador?
2023 2024
2025

Prazo: 2025

Sim
2026

7,8

Meta executada no período (dado
extraoficial)
Escoalaridade média da população de 18 a 29 anos pertecente aos 25% mais
pobres(renda domiciliar per capita)

INDICADOR 8C

2014
Meta prevista
Meta executada no período (dado
oficial)

Não

2015
temos

2016
dados

2017
oficiais

2018

2019

2020

2021

Prazo: 2025

Alcançou
indicador?

Não

2022 2023 2024

2025

2026

Alcançou
indicador?

Não

7,9

Meta executada no período (dado
extraoficial)
INDICADOR 8D

Razão entre a escolaridade média de negros e não negros na faixa etária de 18 a 29
anos.

Prazo: 2025
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2014
Meta prevista
Meta executada no período (dado
oficial)

2015
temos

Não

2016
dados

2017

2018

Oficiais

86,6

2019

2020

2021

2022

2023 2024

2025

2026

Prazo: 2025

Alcançou
indicador?

Não

2023 2024

2025

2026

Prazo: 2025

Alcançou
indicador?

Não

2023 2024

2025

2026

Prazo: 2025

Alcançou
indicador?

Não

2023 2024

2025

2026

Meta executada no período (dado
extraoficial)
População de 18 a 29 anos com menos de 12 anos de escolaridade.
INDICADOR 8E
2014
Meta prevista
Meta executada no período (dado
oficial)

2015
temos

Não

2016
dados

2017

2018
50%

Oficiais

78,6

Meta executada no período (dado
extraoficial)

2021

2022

População de 18 a 29 anos residente no campo com menos de 12 anos de
escolaridade.
2014

2015
temos

Não

2016
dados

2017

2018
50%

Oficiais

93,3

2019

2020

2021

2022

31,3

Meta executada no período (dado
extraoficial)
INDICADOR 8G

2020

45,7

INDICADOR 8F
Meta prevista
Meta executada no período (dado
oficial)

2019

População de 18 a 29 anos entre os 25% mais pobres com menos de 12 de
escolaridade.
2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022
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Meta prevista
Meta executada no período (dado
oficial)

85%
temos

Não

dados

Oficiais

95,7
69,5

Meta executada no período (dado
extraoficial)

População negra entre 18 e 29 anos com menos de 12 anos de escolaridade.
Prazo: 2025

INDICADOR 8H
2014
Meta prevista
Meta executada no período (dado
oficial)

Não

2015
temos

2016
dados

2017

2018
85%

Oficiais

86,1

2020

2021

2022

2023 2024

2025

Não
2026

91,5

Meta executada no período (dado
extraoficial)

Estratégias

2019

Alcançou
indicador?

Prazo

Previsões
Orçamentárias

8.1)Aderir aos programas e às tecnologias
estabelecidas em nível nacional e/ou estadual, para
a correção de fluxo, acompanhamento pedagógico Durante
Depende da
a
individualizado e recuperação e progressão parcial,
colaboração da
bem como priorizar os estudantes com rendimento vigência
União, do
escolar defasado, considerando as especificidades do PME
Estado e de
dos segmentos populacionais considerados. */**/***
programas e
iniciativas de
cada
mantenedora

Status

Em
desenvolv.

Executou
estratégia?

Sim

Observações
São
realizados
acompanhamento
pedagógico
da
equipe
técnica da Semed e das
escolas bem como adesão
aos programas para correção
de fluxo e rendimento
escolar.
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8.2)Assegurar a oferta de programas 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, sempre
que houver demanda. **/***

Durante
a
vigência
do PME

Depende da
colaboração
da União e de
programas e
iniciativas de
cada
mantenedora

Depende da
colaboração
da União do
Estado e de
programas e
iniciativas de
cada
mantenedora
8.4)Promover, em parceria com as áreas de saúde e Durante a Depende da
assistência social, o acompanhamento e o vigênci
colaboração
monitoramento do acesso à escola para os a do
da União e de
segmentos populacionais considerados, identificar PME
programas e
motivos de absenteísmo e colaborar para a garantia
iniciativas de
de frequência e apoio à aprendizagem, de maneira a
cada
estimular a ampliação do atendimento desses
mantenedora
estudantes na rede pública regular de ensino. **/***
8.3)ncentivar a oferta gratuita de educação
profissional técnica por parte das entidades privadas
de serviço social e de formação profissional, de
forma concomitante ao ensino ofertado na rede
escolar pública, para os segmentos populacionais
considerados.

Durante
a
vigência
do PME

.
8.5)Promover busca ativa de jovens fora da escola
pertencentes
aos
segmentos
populacionais Durante
considerados, em parceria com as áreas de a
assistência social, saúde e proteção à juventude. *** vigência
do PME

Depende de
programas e
iniciativas de
cada
mantenedora

Em
desenvolv.

Sim

A rede municipal e estadual
oferece essa modalidade de
ensino, oferecendo toda a
infraestrutura necessária.

A
rede
municipal
incentiva
no
entanto
Em
Parcialmente
acredita-se
que
a
desenvolv.
responsabilidade maior é
do estado. No entanto
sempre há a parceria do
município.

Em
desenvolv.

Em
desenvolv.

Sim

Sim

Essa modalidade de ensino
conta com a parceria das
áreas de saúde e assistência
social e outros órgãos

Além da saúde e assistência
social a rede municipal conta
com
os
meios
de
comunicação
para
a
realização da busca ativa
dessa população e com as 46
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PARTE B – METAS

visitas dos agentes de saúde
nas residências.

Meta

Texto da meta

Prazo

META 9 – EJA - Analfabetismo Absoluto

9

Observações/Relato sintético
(opcional)

2025

Elevar a taxa de alfabetização da população com 15 (quinze) anos ou mais para 93,5% (noventa e três
inteiros e cinco décimos por cento) até 2015 e, até o final da vigência deste PNE, erradicar o analfabetismo
absoluto e reduzir em 50% (cinquenta por cento) a taxa de analfabetismo funcional.

Taxa de alfabetização da população de 15 anos ou mais de idade.
INDICADOR 9A
2014
Meta prevista
Meta executada no período
Não
(dado oficial)
Meta executada no período
(dado extraoficial)
INDICADOR 9B

temos

2016
dados

2017
Oficiais

2018
93,5%

2019

2020

2021

2022

Não
2026

91,5
92,7

Taxa de analfabetismo funcional de pessoas de 15 anos ou mais de idade.
2014

Meta prevista

2015

Alcançou
indicador?
2023 2024
2025

Prazo: 2025

2015

2016

2017

2018
11,55

2019

2020

2021

Alcançou
indicador?
2023 2024
2025

Prazo: 2025
2022

Não
2026
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Meta executada no período
Não
(dado oficial)

temos

dados

Oficiais

Meta executada no período
(dado extraoficial)
Estratégias

%
29,4

23,1
Prazo

Previsões
Orçamentárias

Status

9.1)Assegurar a oferta gratuita da educação de
jovens e adultos a todos os que não tiveram Durante a
Depende da
acesso à educação básica na idade própria, vigência do colaboração da Em
PME
sempre que houver demanda. */**
União e de desenvolv.
programas e
iniciativas de
cada
mantenedora
9.2)Realizar diagnóstico dos jovens e adultos com
ensino fundamental e médio incompletos, para Durante a Depende da
Em
vigência
do
identificar a demanda ativa por vagas na educação
colaboração do desenvolv.
PME
de jovens e adultos. **
Estado.
9.3)Implementar ações de alfabetização de jovens
Depende da
Durante
a
e adultos com garantia de continuidade da
colaboração do Em
vigência do Estado e de desenvolv.
escolarização básica. */**
PME
programas e
iniciativas de
cada
mantenedora
9.4)Buscar a adesão ao programa nacional de
transferência de renda para jovens e adultos que Durante a Colaboração
Não
vigência do
frequentarem cursos de alfabetização. *
da União. desenvolv.
PME

Executou
estratégia?
Sim

Observações
Muitas
são
as
políticas
educacionais
para
erradição/redução
do
Analfabetismo
Absoluto
e
elevar o nível de alfabetização.

Sim

Essa
estratégia
é
acompanhada pela equipe
pedagógica das escolas.

Sim

Esssas ações são contínuas
no município.

Sim

Se houver a disponibilidade do
programa,
certamente
o
município irá aderir.
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9.5)Realizar chamadas públicas regulares para
educação de jovens e adultos, promovendo-se Durante a
Depende da
Em
vigência
do
busca ativa em regime de colaboração entre entes
colaboração do desenvolv.
PME
federados e em parceria com organizações da
Estado
sociedade civil. **
9.6)Realizar avaliação, por meio de exames
específicos, que permita aferir o grau de Durante a
Depende da
Em
alfabetização de jovens e adultos com mais de vigência do colaboração do desenvolv.
PME
quinze anos de idade. **
Estado
9.7)Fomentar ações de atendimento ao estudante
Depende da
Durante
a
da educação de jovens e adultos, em regime de
colaboração da
colaboração,
por
meio
de
programas vigência do
União, do
Em
PME
suplementares de transporte, alimentação e saúde,
Estado e de desenvolv.
inclusive atendimento oftalmológico e fornecimento
programas e
gratuito de óculos, em articulação com a área da
iniciativas de
saúde. */**/***
cada
mantenedora
9.8)Incentivar a implementação de projetos
Depende da
inovadores na educação de jovens e adultos que Durante a colaboração da
visem ao desenvolvimento de modelos adequados vigência do
União.
Em
PME
às necessidades específicas desses alunos. ***
desenvolv.
9.9)Estabelecer mecanismos e incentivos que
integrem os segmentos empregadores, públicos e Durante a
privados, e os sistemas de ensino, para promover a vigência do
PME
compatibilização da jornada de trabalho dos
empregados com a oferta das ações de
alfabetização e de educação de jovens e adultos.

Não se
Não
aplica.
desenvolvido

Sim

Através
dos
meios
de
comunicação são realizadas
essas chamadas públicas.

Sim

Esses exames são realizados
por um pedagogo específico da
Eja e professora. Exames mais
específicos depedemos do
Estado.

Sim

A Eja tem apoio e parceria de
todos os órgãos competentes
do município.

Sim

As práticas pedagógicas
projetos
visam
inovar
qualificar essa modalidade.

Não

Essa ainda não é
realidade do município.

e
e

uma
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9.10)Aderir aos programas de capacitação
tecnológica da população jovem e adulta, Durante a
Depende da
direcionados para os segmentos com baixos níveis vigência do colaboração da Em
PME
de escolarização formal e para os alunos com
União e do desenvolv.
deficiência, de forma que favoreçam a efetiva
Estado
inclusão social e produtiva dessa população. */**

PARTE
B–
METAS

9.11)Considerar, nas políticas públicas de jovens e Durante a
Depende da
vigência
do
adultos, as necessidades dos idosos, com vistas à
colaboração da Em
PME
promoção de políticas de erradicação do
União e do desenvolv.
analfabetismo,
ao
acesso
a
tecnologias
Estado
educacionais e atividades recreativas, culturais e
esportivas, à implementação de programas de
valorização
e
compartilhamento
dos
conhecimentos e experiência dos idosos e à
inclusão dos temas do envelhecimento e da velhice
nas escolas. */**

Meta

Texto da meta
META 10 - EJA - Analfabetismo funcional

A Eja no momento conta com
aulas
de
informática
no
Parcialmente laboratório da unidade escolar.

Sim

Essas práticas pedagógicas
acontecem com as parcerias
das
outras
secretarias
principalmente
assistência
social que oferece diversas
oficinas envolvendo saúde,
cultura e esporte.

Prazo

Observações/Relato
sintético (opcional)

2016
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Oferecer, no mínimo, 25% (vinte e cinco por cento) das matrículas de educação de jovens e adultos nos
ensinos fundamental e médio, na forma integrada à educação profissional.

10

Matrículas de jovens e adultos na forma integrada à educação profissional.

INDICADOR 10A
2014
Meta prevista
Meta executada no
período (dado
oficial)
Meta executada no
período (dado
extraoficial)

2015
25

0,0

2016
25

2017
25

2018
25

0,0

0,0

0,0

Estratégias
10.1) Estimular a oferta do programa de
educação de jovens e adultos voltado à
conclusão do ensino fundamental e à
formação profissional inicial, de forma a
estimular a conclusão da educação básica.
*/**
10.2)Viabilizar mecanismos de expansão
das matrículas na educação de jovens e
adultos, de modo a articular a formação
inicial e continuada de trabalhadores com a
educação
profissional,
objetivando
a
elevação do nível de escolaridade dos

2019

2020

2021

Prazo: 2016
2022

2023 2024

Alcançou
Não
indicador?
2025
2026

0

Prazo

Previsões
Orçamentárias

Durante
Depende da
a
colaboração
vigência da União e do
do PME
Estado
Durante
a
Depende da
vigência colaboração
do PME da União e do
Estado

Status

Executou
estratégia?

Observações
O município estimula, incentiva no
entanto compete ao Estado e União.

Não se
aplica

Sim

Não se
aplica

Não

Responsabilidade da União e Estado.
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trabalhadores. */**
10.3) Fomentar a integração da educação de
jovens e adultos com a educação
profissional, em cursos planejados, de
acordo com as características do público da
educação de jovens e adultos, inclusive na
modalidade de educação a distância. */**

Durante
Depende da
a
vigência colaboração da
União e do
do PME
Estado

10.4) Ampliar as oportunidades profissionais
dos jovens e adultos com deficiência e baixo
nível de escolaridade, por meio do acesso à Durante
educação de jovens e adultos articulada à a
Depende da
educação profissional. */**
vigência colaboração
do PME da União e do
Estado
10.5) Buscar a adesão ao programa nacional
de
reestruturação
e
aquisição
de
equipamentos voltados à expansão e à
melhoria da rede física de escolas públicas
que atuam na educação de jovens e adultos
integrada
à
educação
profissional,
garantindo acessibilidade à pessoa com
deficiência. */**/***

Durante
Depende da
a
colaboração da
vigência
União e do
do PME
Estado
programas e
iniciativas de
cada
mantenedora

Durante
10.6)Estimular a diversificação curricular da
a
educação de jovens e adultos, de forma que
vigência
haja a articulação da formação básica e a

Depende da
colaboração

Não se
aplica

Não

Não se
aplica

Não

Em
desenvolv.

Em
desenvolv.

Sim

Sim

É possível o município fomentar a
integração mas a intervenção é da
União e Estado.

União e Estado.

O município está sempre disponível
para aderir programas que venham
contribuir com essa modalidade de
ensino

É fundamental a diversificação curricular
estar em consonância com o mundo do
trabalho, uma vez que essa população
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preparação para o mundo do trabalho, do PME da União e do
estabelecendo inter-relações entre teoria e
Estado
prática, nos eixos da ciência, do trabalho, da
tecnologia e da cultura e cidadania, de forma
a organizar o tempo e o espaço pedagógicos
adequados às características desses alunos.
**/***
10.7)Fomentar a produção e/ou aquisição de
material didático, o desenvolvimento de
currículos e metodologias específicas, os
instrumentos de avaliação, o acesso a
equipamentos e laboratórios e a formação
continuada de docentes da rede pública que
atuam na educação de jovens e adultos
articulada à educação profissional. **/***
10.8)Fomentar a oferta pública de formação
inicial e continuada para trabalhadores
articulada à educação de jovens e adultos,
em regime de colaboração e com apoio de
entidades privadas de formação profissional
vinculadas ao sistema sindical e de
entidades sem fins lucrativos de atendimento
à pessoa com deficiência, com atuação
exclusiva na modalidade. **
10.9)Buscar a adesão ao programa nacional
de
assistência
ao
estudante,
compreendendo ações de assistência social,
financeira e de apoio psicopedagógico que
contribuam para garantir o acesso, a
permanência, a aprendizagem e a conclusão

Depende da
Durante
colaboração do
a
Estadoe de
vigência
programas e
do PME
iniciativas de
cada
mantenedora

já tem a escola da vida.

Todos os recursos e infraestrutura estão
sendo fornecido inclusive o laboratório
Em
de informática com um profissional
desenvolv. Parcialment
específico.
No entanto formação
e
específica não realizamos.

Durante
Depende da
a
colaboração do Não se aplica
vigência
Estado
do PME

Durante
Depende da
a
colaboração da
vigência
União e do
do PME
Estado
programas e

Em
desenvolv.

Não

Sim

A responsabiidade maior é do estado.

O município busca sempre adesão aos
programas oferecidos e a parceria com
outras secretarias e departamentos do
município.
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com êxito da educação de jovens e adultos
articulada à educação profissional. */***

PARTE B – METAS

10.10)Incentivar a implementação de
mecanismos de reconhecimento de saberes
dos jovens e adultos trabalhadores, a serem
considerados na articulação curricular dos
cursos de formação inicial e continuada e
dos cursos técnicos de nível médio. ***

iniciativas de
cada
mantenedora
Durante
a
vigência
do PME

Meta

Depende de
Em
programas e desenvolv.
iniciativas de
cada
mantenedora

Considera-se fundamental a articulação
curricular com os saberes dessa
população.

Sim

Texto da
meta

Praz
o

META 11 – Educação Profissional

11

Triplicar as matrículas da educação profissional técnica de nível médio, assegurando a qualidade
da oferta e pelo menos 50% (cinquenta por cento) da expansão no segmento público.

Durante a
vigência do
PME

Número absoluto de matrículas em EPT de nível médio.

Prazo: 2025

INDICADOR 11A
2014
Meta prevista

2015

2016

2017

2018
504

2019

2020

Observações/Rel
ato sintético
(opcional)

2021

2022

2023 2024

Alcançou
Não
indicador?
2025
2026
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Meta executada no
período (dado
oficial)
Meta executada no
período (dado
extraoficial)

140

89

79

121

Número absoluto de matrículas em EPT de nível médio na rede pública.

Prazo: 2025

INDICADOR 11B
2014

2015

2016

2022

2023 2024

Expansão acumulada no segmento público na oferta de matrículas em EPT de nível médio em
relação a 2013-Brasil-2013-2017.

Prazo: 2025

2014

2023 2024

Meta prevista
Meta executada no
período (dado
oficial)
Meta executada no
período (dado
extraoficial)
INDICADOR 11C

2017
50

2018
50

862

900.519

2019

2020

2021

Alcançou
Sim
indicador?
2025
2026

84.831

Meta prevista
Meta executada no
período (dado
oficial)
Meta executada no
período (dado
extraoficial)
Estratégias

2015

2016

2017

2018

-32,7

-57,2

-62,0

-41,8

Prazo

Previsões
Orçamentárias

2019

Status

2020

2021

Executou
estratégia?

2022

Alcançou
Sim
indicador?
2025
100%

2026

Observações
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11.1) Fomentar, junto ao poder público
estadual e federal, a expansão da oferta de
educação profissional técnica de nível
médio na modalidade de educação a
distância, com a finalidade de ampliar a
oferta e democratizar o acesso à educação
profissional pública e gratuita.

11.2) Estimular a expansão do estágio na
educação profissional técnica de nível
médio e do ensino médio regular, visando à
formação de qualificações próprias da
atividade profissional, à contextualização
curricular e ao desenvolvimento da
juventude.

11.3) Fomentar a oferta de matrículas
gratuitas de educação profissional técnica
de nível médio pelas entidades privadas de
formação profissional vinculadas ao sistema
sindical e entidades sem fins lucrativos de
atendimento à pessoa com deficiência, com
atuação exclusiva na modalidade.

Depende da
Não
Durante
colaboração desenvolvido
a
vigência da União e do
Estado
do PME
programas e
iniciativas de
cada
mantenedora
Durante
a
Depende da Não
vigência colaboração da desenvolvido
do PME
União e do
Estado
programas e
iniciativas de
cada
mantenedora

Durante
a
Depende da
vigência colaboração da
do PME
União e do
Estado
programas e
iniciativas de
cada
mantenedora

Em
desenvolv.

Não

Não

Sim

Além das matrículas gratuitas o
município apoia qualquer movimento que
venha contribuir.
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11.4) Fomentar a oferta de matrículas
gratuitas de educação profissional técnica
de nível médio pelas entidades privadas de
formação profissional vinculadas ao sistema
sindical e entidades sem fins lucrativos de
atendimento à pessoa com deficiência, com
atuação exclusiva na modalidade.

Durante
Depende da
a
colaboração da
vigência
União e do
do PME
Estado
programas e
iniciativas de
cada
mantenedora

ARTE B – METAS

Meta

Em
desenvolv.

É
primordial que a educação
profissional esteja de acordo com o
mercado de trabalho.

Sim

Texto da
meta

Praz
o

META 12 – Expansão da Educação Superior

12

Observações/Rel
ato sintético
(opcional)

2025

Elevar a taxa bruta de matrícula na educação superior para 50% (cinquenta por cento) e a taxa líquida para
33% (trinta e três por cento) da população de 18 (dezoito) a 24 (vinte e quatro) anos, assegurada a qualidade
da oferta.

Taxa bruta de matrículas na graduação(TBM)

Prazo: 2021

INDICADOR 12A
2014
Meta prevista
Meta executada no
período (dado oficial)
Meta executada no
período (dado
extraoficial)

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023 2024

Alcançou
Não
indicador?
2025
2026

50

Não se aplica ao município

30,3

37,8
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Taxa líquida de escolarização na graduação(TLE)
Prazo: 2025

INDICADOR 12B
2014
Meta prevista
Meta executada no
período (dado oficial)
Meta executada no
período (dado
extraoficial)
INDICADOR 12C
Meta prevista
Meta executada no
período (dado oficial)
Meta executada no
período (dado
extraoficial)

2015

2016

Não se aplica ao município

2017

2018
40

2019

2020

2021

2022

Alcançou
Sim
indicador?

2023 2024

2025

2026

20,2
25,3

Participação do segmento público na expansão de matrículas em relação a 2012Brasil-2012-1016.
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Não se aplica ao município

Estratégias

Prazo

Previsões
Orçamentárias

12.1) Estimular a ampliação da oferta de Durante
estágio na rede municipal como
a
Não se aplica
parte da formação na educação vigência
superior.
do PME

Status
Em
desenvolv.

Executou
estratégia?
Sim

Prazo: 2025
2023 2024

Alcançou
Sim
indicador?
2025
2026

Observações
O estágio na rede municipal é parceria
fundamental para ambos os lados.
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12.2)Mapear a demanda e fomentar a Durante a
oferta de formação de pessoal de vigência Não se aplica
nível superior, considerando as
do PME
necessidades locais, a inovação
tecnológica e a melhoria da
qualidade da educação básica.
12.3) Buscar a adesão ao programa de
composição de acervo digital de Durante a
referências
bibliográficas
e vigência Não se aplica
audiovisuais para os cursos de do PME
graduação,
assegurada
a
acessibilidade às pessoas com
deficiência. *
12.4) Apoiar as novas instituições de
ensino
superior
que
serão Durante a Não se aplica
implantadas nos municípios da vigência
região,
prevendo
formas de do PME
divulgar
os
seus
cursos,
incentivando
a
população
a
ingressar neste nível de ensino.
12.5)

Assegurar, aos acadêmicos do
Município, oportunidades para o Durante a Não se aplica
desenvolvimento
de
estágios vigência
supervisionados,
para
o do PME
complemento de sua formação, em
espaços públicos municipais.

Em
desenvolv.

Não
desenvolv.

Em
desenvolv.

Sim

Os mapeamentos são realizados entre as
unidades de ensino.

Não

Não compete a rede municipal.

Sim

O município apoia e divulga qualquer
ação educacional.

Sim
Em
desenvolv.

Os acadêmicos são sempre bem-vindos
nas unidades educacionais.
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12.6) Apoiar a realização de projetos
sociais
desenvolvidos
por Durante a Não se aplica
acadêmicos do Município, que vigência
visam a integração da educação do PME
superior com a comunidade.

Em
desenvolv.

12.7) Incentivar a formação superior aos
profissionais da rede pública Durante a Não se aplica
municipal.
Em
vigência
esenvolv.
do PME

PARTE B
– METAS

12.8)

Fomentar a oferta de educação
superior pública e gratuita para a Durante a Não se aplica Não iniciada
formação de professores para a vigência
educação básica, em parceria com do PME
universidades regionais.

Meta

Texto da meta
META 13 - Qualidade da Educação Superior

Sim

Essa integração projetos sociais com os
acadêmicos são fundamentais para
integração com a comunidadde.

São sempre incentivados.
Sim

Não

Ainda não foi possível a graduação
gratuita, mas sim formação continuada
em parceria.

Prazo

Observações/Relato
sintético (opcional)

2016
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Elevar a qualidade da Educação Superior pela ampliação da proporção de mestres e doutores do corpo
docente em efetivo exercício no conjunto do sistema de Educação Superior para 75%, sendo, do total, no
mínimo, 35% doutores.

13

Prazo: 2016

INDICADOR
2014
Meta prevista
Meta executada no período
(dado oficial)
Meta executada no período
(dado extraoficial)

2015

2016

2017

2019

2020

2021

2022

2023 2024

Não se aplica ao município

Estratégias

Prazo

Previsões
Orçamentárias

Meta

Texto da meta
META 14 - Pós-graduação

Status

Executou
estratégia?

Observações
Meta específica do sistema de
educação superior.

Sem estratégias municipais. Meta
específca do Sistema de educação
superior.

PARTE B
– METAS

2018

Alcançou
Não
indicador?
2025
2026

Prazo

Observações/Relato
sintético (opcional)

2017
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14

Elevar gradualmente o número de matrículas na pós-graduação stricto sensu, de modo a atingir a
titulação de 60 mil mestres e 25 mil douttores.

Prazo: 2017

INDICADOR 14
2014

2015

2016

2017

2018

2019

Meta prevista
Meta executada no período (dado Não se aplica ao município
oficial)
50.141
Meta executada no período (dado
extraoficial)
Previsões
Estratégias
Prazo
Status
Orçamentárias
14.1 Estimular, por meio de dispositivos no
Durante
Plano de Carreira do Magistério, a
a
Não se aplica
Em
participação
dos
profissionais
do
vigência
desenvolv.
magistério em programas de mestrado.
do PME
14.2) Estimular a participação da
população em cursos de pós-graduação Durante
stricto sensu, em particular aqueles
Não se aplica
a
ligados às áreas de necessidades do vigência
Município.
do PME

Em
desenvolv.

2020

2021

Executou
estratégia?
Sim

Sim

2022

2023 2024

Alcançou
Não
indicador?
2025
2026

Observações
No plano de cargos e salários há esse
incentivo.

A formação acadêmica dos profissionais
são essenciais para qualidade
educacional.
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Meta

Texto da meta

Prazo

META 15 – Formação de professores

15

Observações/Relato
sintético (opcional)

2016

Garantir, em regime de colaboração entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, no prazo
de 1 ano de vigência deste PNE, política nacional de formação dos profissionais da educação de que tratam
os incisos I, II e III do caput do art. 61 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, assegurado que todos os
professores e as professoras da educação básica possuam formação específica de nível superior, obtida em
curso de licenciatura na área de conhecimento em que atuam.

INDICADOR 15

Proporção de docências com professores que possuem formação superior
compatível com a área de conhecimento em
que lecionam na educação básica
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

Meta prevista
Meta executada no período
(dado oficial)
Meta executada no período
(dado extraoficial)

INDICADOR 15A

Meta prevista
Meta executada no período
(dado oficial)

Prazo: 2016

Alcançou
Não
indicador?

2023 2024

2025

Prazo: 2016

Alcançou
Não
indicador?

2023 2024

2025

2026

71,8

Proporção de docências da educação infantil com professores cuja formação
superior está adequada à área de
conhecimento que lecionam-Brasil. Grandes
regiões e unidades da federação-2013-2016
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

2026

100%

73,4

74,4

83,5

85,0
50,6
63

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SANTA
TEREZINHA DE ITAIPU - PARANÁ
79,3

Meta executada no período
(dado extraoficial)
INDICADOR 15B

Meta prevista
Meta executada no período
(dado oficial)
Meta executada no período
(dado extraoficial)
INDICADOR 15C

Meta prevista
Meta executada no período
(dado oficial)
Meta executada no período
(dado extraoficial)
INDICADOR 15D

Meta prevista

Proporção de docências dos anos iniciais do ensino fundamental com
professores cuja formação superior está
adequada à área de conhecimento que
lecionam-Brasil. Grandes regiões e unidades da
federação-2013-2016
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

Prazo: 2016

Alcançou
Não
indicador?

2023 2024

2025

Prazo: 2016

Alcançou
Não
indicador?

2023 2024

2025

Prazo: 2016

Alcançou
Não
indicador?

2023 2024

2025

2026

-

71,0

66,9

55,9

80,2

Proporção de docências dos anos finais do ensino fundamental com
professores cuja formação superior está
adequada à área de conhecimento que
lecionam-Brasil. Grandes regiões e unidades da
federação-2013-2016
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

2026

-

80,6

76,2

88,5

85,0

Proporção de docências do ensino médio com professores cuja formação
superior está adequada à área de
conhecimento que lecionam-Brasil. Grandes
regiões e unidades da federação-2013-2016
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

2026

-
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Meta executada no período
(dado oficial)
Meta executada no período
(dado extraoficial)
Estratégias

79,1

63,8

Prazo

15.2) Valorizar as práticas de ensino e os
estágios dos cursos de formação de nível Durante a
médio e superior dos profissionais da vigência do
educação, visando a articulação entre a
PME
formação acadêmica e as demandas da
educação básica. ***

80,5

85,5

Previsões
Orçamentárias

Status

Depende de
programas e Em
iniciativas de desenvolv.
cada
mantenedora

15.3) Implantar política de formação
continuada aos profissionais da educação Durante a
Em
de outros segmentos que não os do
Depende
da
desenvolv.
vigência
magistério. */***
do PME colaboração da
União
E programas e
iniciativas de
cada
mantenedora

Executou
estratégia?

Sim

Sim

Observações
Cursos e formação continuadas são
realizados periodicamente para todos os
profissionais da educação.

Os profissionais de educação passam por
formação continuada
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Meta

Texto da meta

Prazo

META 16 - Formação continuada e pós-graduação de professores

16

Formar, em nível de pós-graduação, 50% dos professores da Educação Básica, até o último ano de
vigência deste PNE, e garantir a todos os(as) profissionais da Educação Básica formação continuada
em sua área de atuação, considerando as necessidades, demandas e contextualizações dos sistemas
de ensino.

Durante a
vigência do
plano

Professores da educação básica com pós-graduação lato sensu ou stricto sensu
INDICADOR 16A
2014
Meta prevista
Meta executada no período
(dado oficial)
Meta executada no período
(dado extraoficial)

INDICADOR 16B

Meta prevista
Meta executada no período
(dado oficial)

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Observações/Relato
sintético (opcional)

Prazo: 2025
2023 2024

Alcançou
Não
indicador?
2025
2026

90

78,4

79,8

83,0

85,4
76,4

Professores da educaçõa básica que realizaram cursos de formação
continuada-Brasil grandes regiões e unidades
da federação-2013-2016
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

Prazo: 2016

Alcançou
Não
indicador?

2023 2024

2025

2026

-

83,3

87,8

88,0

90,9
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Meta executada no período
(dado extraoficial)
Estratégias

Prazo

Previsões
Orçamentárias

Status

16.1)Garantir, em regime de colaboração, que
Depende da
todos os professores da educação básica
Durante colaboração da
tenham formação continuada, e fomentar a
a vigência União e do
oferta de pós-graduação por parte das
do PME
Estado
Em
instituições de educação superior existentes
programas e desenvolv.
na região, de forma orgânica e articulada às
iniciativas de
políticas de formação do Município. */**/***
cada
mantenedora

16.2)Buscar a adesão ao programa de Durante Depende da
composição de acervo de obras didáticas,
a
colaboração da
Não
paradidáticas e de literatura e de dicionários, e vigência
União.
iniciada
programa específico de acesso a bens do PME
culturais,
incluindo
obras
e
materiais
produzidos em Libras e em Braille, sem
prejuízo de outros, a serem disponibilizados
para os professores da rede pública de
educação básica, favorecendo a construção do
conhecimento e a valorização da cultura da
investigação. *

Executou
estratégia?

Observaçõe
s

Existe a formaçãocontinuada no
entanto é preciso avançar e relação as
Parcialmente parcerias com as Universidades para a
pós-graduação.

Não

É preciso que a união assessore o
município com esse programa.
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16.3)Aderir ao programa nacional de
Depende da
disponibilização de recursos para acesso a Durante colaboração da Não iniciada Não
bens culturais pelo magistério público,
União.
a
fortalecendo a formação dos professores das vigência
escolas públicas de educação básica, por meio do PME
das ações do Plano Nacional do Livro e
Leitura. *

Meta

Assim que estiver disponível,
certamente o município irá aderir.

Texto da meta

Prazo

META 17 - Valorização dos profissionais do magistério

17

Valorizar os(as) profissionais do magistério das redes públicas da Educação Básica, a fim de
equiparar o rendimento médio dos(as) demais profissionais com escolaridade equivalente, até o final
do 6º ano da vigência deste PNE.

INDICADOR 17

Meta prevista
Meta executada no período
(dado oficial)
Meta executada no período
(dado extraoficial)

Durante a
vigência do
plano

Valorizar os(as) profissionais do magistério das redes públicas da Educação Básica, a
fim de equiparar o rendimento médio dos(as) demais
profissionais com escolaridade equivalente, até o final do 6º
ano da vigência deste PNE.

2014

2015

Não aplicavel

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Observações/Relato
sintético (opcional)

Prazo: 2025

Alcançou
Não
indicador?

2023 2024

2025

2026

76,5

68

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SANTA
TEREZINHA DE ITAIPU - PARANÁ
Estratégias

Prazo

Previsões
Orçamentárias

17.1)Acompanhar a atualização progressiva do
valor do piso salarial nacional para os Durante
profissionais do magistério público da a vigência LDO, LOA,
educação municipal,
assegurando esta do PME PPA
atualização nas respectivas tabelas salariais
do Plano de Carreira do Magistério Público
Municipal. *

PARTE B – METAS

Meta

Status

Em
desenvolv.

Executou
Observações
estratégia?
Não iniciada Cumpre a legislação vigente.

Texto da meta

Prazo

META 18 – Plano de Carreira

18

Assegurar, no prazo de 2 (dois) anos, a existência de planos de Carreira para os (as) profissionais da
educação básica e superior pública de todos os sistemas de ensino e, para o plano de Carreira dos
(as) profissionais da educação básica pública, tomar como referência o piso salarial nacional
profissional, definido em lei federal, nos termos do inciso VIII do art. 206 da Constituição Federal.

Plano de Carreira e cargos e salários.
2014
Meta prevista
Meta executada no período
(dado oficial)

2015

201
6

2017

2018

Durante a
vigência do
plano

Prazo: 2025

INDICADOR 18
2019

2020

2021

2022

Observações/Relat
o sintético
(opcional)

2023 2024

Alcançou
Não
indicador?
2025
2026

sim

Não se aplica ao município
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Meta executada no período
(dado extraoficial)

Estratégias

Prazo

Previsões
Orçamentárias

Status

Executou
estratégia?

18.1) Garantir a reformulação do Plano de
Cargos, Carreira e Remuneração do
Durante
Magistério Público Municipal, com a
a vigência
Não iniciada Não
participação de uma comissão composta por
do PME Não se aplica.
representantes dos profissionais do magistério,
assegurando itens que privilegiem o mérito, a
formação e a avaliação de desempenho, de
acordo com as diretrizes estabelecidas pelo
Conselho Nacional de Educação.

18.2)Assegurar, de acordo com a demanda, a
realização de concurso público, conforme Durante Não se aplica
necessidade, para o ingresso de profissionais a vigência
do magistério na rede municipal de ensino, do PME
com o objetivo de suprir as áreas defasadas
com profissionais habilitados.
18.3) Assegurar somente a admissão de
professores na educação infantil e ensino
Não se aplica
fundamental da rede municipal de ensino, Durante
mediante concurso público de provas e títulos a vigência
e com formação de acordo com a legislação do PME
vigente.

Em
desenvolv. Sim

Em
desenvolv. Sim

Observações

Há uma sinalização do executivo com o
Sindicato dos funcionários públicos
municipal para essa reformulação.

Sempre que necessário é realizado
concurso público.

Os concursos públicos seguem o
objetivo dessa estratégia.
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18.4) Assegurar que se houver majoração do
vencimento inicial da tabela de vencimentos Durante Não se aplica
dos profissionais do magistério da rede a vigência
municipal de ensino, todos os demais valores do PME
constantes
da
tabela
também
serão
atualizados
18.5) Assegurar, para a rede municipal de
ensino, profissionais da educação para
atuarem nas funções de suporte pedagógico
(supervisão, coordenação, orientação,
direção), com formação na área, conforme
legislação vigente.

Em
desenvolv. Sim

Durante Não se aplica Desenvolvido Sim
a vigência
do PME

18.6) Assegurar nas instituições educacionais
da rede municipal de ensino, a gestão Durante Não se aplica Desenvolvido. Sim
democrática, mediante consulta à comunidade a vigência
escolar para a designação dos profissionais do do PME
magistério para a função de direção, para um
período de dois anos, permitida uma
recondução consecutiva.
18.7) Assegurar a continuidade das políticas
de formação continuada que contemplem as
necessidades e expectativas dos educadores Durante Não se aplica Desenvolvido
e que contribuam na melhoria das ações a vigência
pedagógicas desenvolvidas na educação do PME
infantil e no ensino fundamental da rede
municipal.

Sim

Os demais valores da tabela seguem a
atualização.

As
equipes
administrativas,
pedagógicas das escolas e Semed,
seguem a legislação.

Os candidatos à direção passam por
eleição com participação da comunidade.

Essas modalidades de ensino passam
por formação continuada específica.
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18.8) Viabilizar a participação dos profissionais
Depende da
da educação, em discussões referentes à
iniciativas de
legislação educacional, com a finalidade de Durante
cada
Desenvolvido
mantê-los informados sobre as leis que regem a vigência mantenedora
a educação. ***
do PME

18.9)Assegurar o cumprimento de 33% da
hora atividade aos profissionais da educação
infantil e ensino fundamental da rede municipal
Depende da
de acordo com a legislação vigente.
Durante iniciativas de Desenvolvido
a vigência
cada
do PME mantenedora

18.10)Implantar e desenvolver, programa de
qualidade de vida para o professor da rede Durante
municipal de ensino, como forma de a vigência Não se aplica Desenvolvido
prevenção
aos
problemas
de
saúde do PME
ocasionados pelo trabalho e, quando
necessário, apoiar e encaminhar para
tratamento de saúde.
18.11)Proporcionar,
periodicamente,
aos
profissionais de apoio à educação, formação
continuada específica. ***
Durante Depende da
a vigência iniciativas de Desenvolvido
do PME
cada
mantenedora

Sim

Além
da
formação
continuada
realizada pela Semed, os profissionais
realizam grupos de estudo
para
informação da legislação vigente.

No ano de 2018 foi implantado os 33%
de hora-atividade.
Sim

Sim

Sim

Os professores da rede municipal
participam de programas de qualidade
de vida e prevenção através da parceia
da Secretaria de Saúde.

As formações são específicas para os
profissionais.
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18.12)Buscar,
em
parceria
com
as
universidades da região, bolsas de estudo
para pós-graduação dos professores e demais Durante
profissionais da educação do Município.
a vigência Não se aplica
do PME

Não iniciada Não

PARTE B – METAS

18.13)Estabelecer
que
o
número
de
profissionais para o exercício de funções de
Não se aplica
suporte pedagógico, nas instituições de ensino Durante
Em
da rede municipal, seja de acordo com o porte a vigência
desenvolv.
da instituição, levando em conta o número de do PME
alunos e turnos de funcionamento, através de
instrução normativa.

Meta

É preciso avançarmos nessa estratégia.

Somente a direção e vice-direção
obedece o porte da instituição,
Parcialmente supervisão escolar ainda não.

Texto da meta

Durante a
vigência do
plano

META 19 – Gestão Democrática

19

Observações/Relato
sintético (opcional)

Prazo

Assegurar condições, no prazo de 2 anos, para a efetivação da gestão democrática da Educação,
associada a critérios técnicos de mérito e desempenho e à consulta pública à comunidade escolar, no
âmbito das escolas públicas, prevendo recursos e apoio técnico da União para tanto.

INDICADOR 19

Assegurar condições, no prazo de 2 anos, para a efetivação da gestão democrática da
Educação, associada a critérios técnicos de mérito e desempenho e à consulta pública à
comunidade escolar, no âmbito das escolas públicas, prevendo recursos e apoio técnico da
União para tanto.

Prazo:

2025

Alcançou Não
indicador?
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2014
Meta prevista
Meta executada
no período
(dado oficial)
Meta executada
no período
(dado
extraoficial)

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Não

Não se aplica ao município

Estratégias

Não

Não

Prazo

Previsões
Orçamentárias

19.1) Considerar, para a nomeação dos
diretores de escola, critérios técnicos de mérito Durante
Depende da
e desempenho, bem como a participação da a vigência iniciativas de
comunidade escolar. ***
do PME
cada
mantenedora

19.2) Aderir aos programas de apoio e
formação de conselheiros dos conselhos de Durante
acompanhamento e controle social do a vigência
FUNDEB, dos conselhos de alimentação do PME
escolar e de outros e aos representantes
educacionais em demais conselhos de
acompanhamento de políticas públicas,
garantindo a esses colegiados recursos

Status

Em
desenvolv.

Executou
estratégia?

Observações

Os critéritos de mérito e desempenho
Parcialmente ainda não são considerados, somente
eleição pela comunidade.

Depende da
colaboração da
Em
São realizadas reuniões mensais
União e de
desenvolv. Parcialmente para análise e prestação de contas, no
programas e
entanto
formação
para
esses
iniciativas de
conselheiros ainda precisam acontecer
cada
com mais frequência, pretende-se
mantenedora
incentivá-los a fazer a Formação pela
Escola-FNDE
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financeiros,
espaço
físico
adequado,
equipamentos e meios de transporte para
visitas à rede escolar, com vistas ao bom
desempenho de suas funções. */***

19.3) Acompanhar através do Conselho
Municipal de Educação a execução deste Durante
PME.
a vigência Não se aplica
do PME

19.4) Incentivar o fortalecimento dos grêmios
Depende de
estudantis
e
associações
de
pais, Durante programas e
assegurando-lhes,
inclusive,
espaços
a
iniciativas de
adequados e condições de funcionamento nas vigência
cada
escolas e fomentando a sua articulação do PME mantenedora
orgânica com os conselhos escolares, por meio
das respectivas representações. ***
19.5) Constituir conselhos escolares na rede
municipal de ensino e fortalecer o Conselho
Municipal de Educação, visando dinamizar Durante
estes colegiados como instrumentos de a vigência Não se aplica
participação e fiscalização na gestão escolar e do PME
educacional, inclusive por meio de programas
de formação de conselheiros, assegurando
condições de funcionamento autônomo.

Em
desenvolv.

Sim

Em
desenvolv. Parcialmente

Em
desenvolv.

Alguns membros da equipe de
monitoramento e avaliação são do
Conselho
de Educação.

Só temos APMFs e os Conselhos
Escolares estão sendo implantados.

Os Conselhos Escolares estão em
Parcialmente fase de implantação.
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19.6) Estimular a participação e a consulta de Durante a
profissionais da educação, alunos e seus vigência do Não se aplica
familiares na formulação dos projetos político- PME
pedagógicos, currículos escolares, planos de
gestão escolar e regimentos escolares.
19.7) Favorecer processos de autonomia Durante
pedagógica
e
administrativa
nos a vigência
estabelecimentos de ensino. ***
do PME

19.8) Assegurar a oferta de cursos de
formação para os gestores escolares, a fim de
subsidiar a definição de critérios objetivos
para o provimento destas funções. ***

Em
Desenvolv.

Sim

Através de grupo de estudos e
reuniões
pedagógicas
todos
participam.

Depende de
programas e
iniciativas de
cada
mantenedora

Em
desenvolv.

Sim

O município prioriza a autonomia nas
escolas.

Depende de
programas e
iniciativas de
cada
mantenedora

Em
desenvolv.

Sim

São
ofertados
periodicamente
formação específicas aos gestores.
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Meta

Texto da meta

Observações/Relato
sintético (opcional)

Prazo
Durante a
vigência do
plano

META 20 – Financiamento da Educação

20
Ampliar o investimento público em Educação pública de forma a atingir, no mínimo, o patamar de 7%
do Produto Interno Bruto (PIB) do País no 5º ano de vigência desta Lei e, no mínimo, o equivalente a
10% do PIB ao final do decênio.

INDICADOR 20
Meta prevista
Meta executada no período
(dado oficial)
Meta executada no período
(dado extraoficial)

Estratégias

Ampliar o investimento público de forma a acompanhar a meta nacional do
Produto Interno Bruto – PIB.
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

3,0

3,2

25,7

Prazo

20.1) Garantir mecanismos de fiscalização e
controle
que
assegurem
o
rigoroso Durante a
cumprimento do art. 212 da Constituição vigência do
Federal em termos de aplicação dos
PME
percentuais mínimos vinculados à manutenção
e desenvolvimento do ensino da rede pública
municipal.

Prazo: 2025
2023 2024

Alcançou
Não
indicador?
2025
2026

22,1

Previsões
Orçamentárias

Não se
aplica

Status

Em
desenvolv.

Executou
estratégia?

Sim

Observações

A fiscalização acontece via Conselho
Municipal de Educação e FUNDEB.
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20.2) Garantir mecanismos destinados a
assegurar o cumprimento da LDB, que define Durante a Não se aplica
Em
a aplicação de recursos que podem ser ou vigência do
desenvolv.
não,
incluídos
como
manutenção
e
PME
desenvolvimento do ensino da rede pública
municipal.
20.3) Assegurar a transparência da gestão
pública municipal na área da educação, Durante a LDO, LOA E
garantindo o funcionamento efetivo, autônomo vigência do
PPA
e articulado dos conselhos fiscais vinculados à
PME
educação.
20.4)
Garantir,
nos
próximos
planos
plurianuais, a previsão do suporte financeiro às Durante a
metas constantes neste Plano Municipal de vigência do
Educação.
PME

Em
desenvolv.

Sim

São realizadas sempre audiências
públicas
para esses fins .

Os
Conselhos
Municipais
de
Educação e FUNDEB juntamente com as
APMFs contribuem nesse controle.
Sim

Está sendo garantido nos planos
plurianuais para a realização das metas.

PPA
Em
desenvolv.

20.5) Prever o aumento da arrecadação de
impostos para o Município, desenvolvendo
Não se aplica
campanhas de Educação Fiscal como forma Durante a
Em
de conscientizar a população quanto a vigência do
desenvolv.
importância de solicitar notas fiscais junto ao
PME
comércio, bem como o pagamento em dia dos
impostos.
20.6) Construir, adequar e reformar as Durante a
unidades
educacionais,
conforme vigência do LDO, LOA E
Em
necessidades e demandas seguindo as
PME
PPA
Desenvolv.
normas técnicas da Associação Brasileira de
Normas Técnicas, principalmente à superação
das barreiras arquitetônicas.

Sim

Sim

Sim

Campanhas e conscientização estão
sendo realizadas para aumentar os
índices de arrecadação.

Muitas adequações foram realizadas
atendendo a demanda manifesta e
certamente conforme a necessidade.
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20.7) Mobilizar as famílias e setores da Durante a
sociedade civil, articulando a educação formal vigência do Não se aplica
Em
com experiências de educação popular e
PME
desenvolv.
cidadã, com os propósitos de que a educação
seja assumida como responsabilidade de
todos e de ampliar o controle social sobre o
cumprimento
das
políticas
públicas
educacionais.

20.8) Elaborar projeto de reforma das Durante a
instituições de ensino da rede municipal, vigência do LDO, LOA E
promovendo, gradativamente, as adequações
PME
PPA
e reformas necessárias nos estabelecimentos
de ensino para que contemplem os padrões de
infraestrutura estabelecidos na legislação em
vigor, garantindo o acesso e a permanência de
todos os alunos.
20.9) Assegurar a ampliação e atualização do Durante a
acervo da Biblioteca Pública, bem como a sua vigência do
manutenção, através da aquisição anual de
PME
periódicos e revistas diversas.

PPA

20.10) Construir, gradativamente, bibliotecas Durante a
escolares nos estabelecimentos de ensino da vigência do Depende da
rede municipal que ainda não possuem
PME
colaboração
bibliotecas.
da União

Sim

Há
um
movimento para a
conscientização que a educação é
responsabilidade de toda a sociedade.

Em
desenvolv.

Sim

Reformas
e
adequações
foram
realizadas, no entanto com aumento da
demanda outras necessidades vão
surgindo.

Em
desenvolv.

Sim

O acervo bibliográfico está sendo
sempre atualizado.

Em
desenvolv.

Sim

A escola Áureo Eyng ainda não tem
biblioteca, os livros ficam nas salas de
aula.
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20.11) Assegurar a efetiva participação da Durante a
comunidade na gestão das instituições de vigência Não se aplica
Em
ensino, através das APMFs e órgãos colegiados, do PME
desenvolv.
com a finalidade de ampliar a democratização
do ensino público municipal.

Sim

Há o envolvimento da comunidade
quanto a gestão democrática.

20.12) Promover a participação dos membros da Durante a
APMFs e dos conselhos escolares da rede vigência Não se aplica
Em
É precido instituir os conselhos
municipal de ensino, em cursos de capacitação, do PME
desenvolv. Parcialmente escolares
e
promover
essas
seminários e palestras com temas que tratem
capacitações, por enquanto só temos
sobre o papel da comunidade na gestão
Conselho de Educação, FUNDEB e
democrática, cidadania e outros temas de
APMFs.
interesse específico dos colegiados.
20.13)
Garantir, com a participação da Durante a
comunidade e do Conselho Municipal de vigência Não se aplica
Em
Educação, o acompanhamento e a avaliação do PME
desenvolv.
das políticas públicas na área da educação,
instituindo medidas para dar continuidade às
ações efetivas e eficazes já realizadas.
20.14) Viabilizar, a partir do primeiro ano de Durante a
vigência
deste
Plano,
a vigência Não se aplica Desenvolv.
integração dos programas da área da educação do PME
com as áreas da saúde, esporte, assistência
social, cultura, dentre outras, com vistas ao
fortalecimento de programas de orientação e
apoio aos professores, alunos e respectivas
famílias.

Sim

O Conselho Municipal de Educação
tem
participado
efetivamente
nas
políticas educacionais.

Sim

Os trabalhos na educação
desenvolvidos em rede.

são
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20.15) Acompanhar o Custo Aluno Qualidade Durante a
(CAQ) como parâmetro para o financiamento da vigência Depende da
educação de todas as etapas e modalidades da do PME colaboração
educação básica. *
da União

Em
Parcialmente
A contrapartida do município é maior,
desenvolv.
é fundamental a participação da união.

20.16) Implementar o CAQ nos termos da Durante a
legislação em vigor. *
vigência Depende da
do PME colaboração
da União

Em
desenvolv.

20.17) Garantir, na Lei de Diretrizes Durante a
Orçamentárias, recursos para implantação do vigência Não iniciada
Piso Salarial do Magistério Público Municipal e o do PME
aumento da hora atividade para 33% da carga
horária.

Sim

Temos o CAQ e o município contribui
com a maior parte.

Em
Cumpre a legislação vigente.
desenvolv. Parcialmente

20.18)
Dar
cumprimento
à
Lei
de Durante a
Responsabilidade Educacional, assegurando vigência Não se aplica
Em
padrão de qualidade na educação básica.
do PME
desenvolv.

Sim

A Lei de responsabilidade é seguida,
assegurando a qualidade da educação
básica.
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