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1. RESPONSÁVEIS PELA ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO ANUAL DE MONITORAMENTO:

COMISSÃO COORDENADORA: PORTARIA Nº ............

Coordenadora Geral: Katia Fernanda Pozzamai
Representante da Gestão da Rede Municipal de Ensino: Jaqueline bressan Schwingel
Representante do Conselho Municipal de Educação: Aliane Cistina Lavarda
Chefe de Gabinete: Gledson Rodrigo Pigoso
Representante do Financiamento da Educação da Rede Municipal de Ensino: Pedro Luiz Garzão
Representante do Poder Legislativo: Leonardo Serednicki Bagetti
Representante da Sec. Estadual de Educação do NRE de Francisco Beltrão: Marivani Margarete Adam
Representante dos Pais de Alunos: Elisandra Inês Domanski de Souza
Representante da Caracterização Geral do Municipio: Paulo Alves Bandeira Junior
Representante da Educação Infantil: Cleonice Artmann Palharini
Representante do Ensino Fundamental: Luciane Von Groll
Representante do Ensino Medio: Vitorino Milani
Representante do Ensino Superior: Mariana Letícia Piaia
Representante da Educação Especial: Elisa Maristani Cogo Gindri
Representante da Form. dos Prof. da Educação e Valorização do Magistério: Selonir de Souza Rech
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EQUIPE TÉCNICA DO PME: PORTARIA Nº ....../2021

Representante do Dirigente Municipal de Educação:
Jaqueline Bressan Schwingel
Representante dos Coordenadores da Secretaria Municipal de Educação:
Katia Fernanda Pozzamai
Representante dos Diretores de Escolas:
Luciane Von Groll
Representante dos Professores da Zona Urbana:
Maria Goretti Santi Jellinek
Representante dos Professores da Zona Rural:
Patricia Freider Fernandes
Representante dos Coordenadores ou Supervisores Escolares:
Jozeane Schwingel
Representante do Quadro Tecnico Adm. da Secretaria Municipal de Educação:
Rosani Maria Heintze Gingo
Representante do Quadro Tecnico Administrativo das Escolas:
Adriane Janete Henzel Teixeira
Representante do Conselho Municipal de Educação:
Aliane Cristina Lavarda
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1. APRESENTAÇÃO

Em consonância com o Plano Nacional de Educação (PNE), Lei Federal nº13.005/2014 e com o Plano Estadual de Educação do Paraná (PEE-PR),
Lei Estadual nº 18.492/2015, a lei do Plano Municipal de Educação de Pérola D’ Oeste, Paraná, ressalta a necessidade de seu monitoramento
contínuo e de avaliações periódicas, com envolvimento das instâncias responsáveis e a devida mobilização social para acompanhar
sistematicamente o esforço de implementação das metas e estratégias do plano.
O presente relatório trata do período de monitoramento do ano de 2020. Para a prática metodológica do monitoramento observou-se os
procedimentos contidos no “Caderno de Orientações para Monitoramento e Avaliação dos Planos Municipais de Educação” (disponível em
http://pne.mec.gov.br/images/pdf/publicacoes/pne_pme_caderno_de_orientacoes_final.PDF).
O Plano Municipal de Educação foi aprovado em 17 de junho de 2015, pela Lei nº 974/2015, com duração de dez anos a partir da data de
aprovação. Até data atual, foram elaborados quatro relatórios de monitoramento, referente aos anos de 2016 a 2019, acompanhando e analisando
o progresso de cada meta definida. Para a execução do PME e o cumprimento de suas metas se faz necessário o monitoramento contínuo e avaliações
periódicas, realizadas pelas seguintes instâncias:
I -Secretaria Municipal de Educação
II - Comissão de Educação da Câmara dos Vereadores.
III -Conselho Municipal de Educação
IV – Comissão de elaboração do PME
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O município deverá promover a realização da próxima conferências municipais de educação no ano de 2021, articulada e coordenada pela
comissão de elaboração do Plano Municipal de Educação, mobilizando a sociedade e apresentando os avanços no cumprimento das metas
estabelecidas, bem como, a justificativa das metas não alcançadas e as ações futuras para o alcance das mesmas. Levando ao conhecimento de toda
a sociedade civil, uma vez que o PME foi idealizado e realizado pela Sociedade para a própria Sociedade.

2.

ORGANIZAÇÃO E METODOLOGIA DO MONITORAMENTO:
O município de Pérola D’ Oeste entende o monitoramento como um ato contínuo de observação, pelo qual são tornadas públicas as

informações a respeito do progresso executado para o alcance das metas definidas.
Para a efetivação do monitoramento foi desenvolvida e organizadas uma agenda de trabalho, sendo uma forte ferramenta para o melhor
desempenho do monitoramento do PME. Sendo assim, foram executadas etapas e ações:
2.1. Organizar o trabalho:
1 - Distribuir o trabalho aos membros da Equipe Técnica.
2 - Definir os instrumentos de coleta de dados / informações.
3 - Reunir os membros da Equipe Técnica e traçar o cronograma de estudo.
2.2. Estudar o Plano Municipal de Educação:
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1- Estudar as Metas e Estratégias.
2- Definir indicadores para as metas abertas (decenais), de acordo com o ciclo avaliativo.
3- Elaborar Notas Técnicas
2.3. Monitorar continuamente as metas e estratégias
1 - Realizar a coleta de dados disponibilizados pelas Instituições responsáveis pela Educação.
2 - Reunir os membros da Equipe Técnica para relatar, analisar e digitar os dados coletados.
3- Apresentar o Relatório Anual de Monitoramento.
4 - Analisar e validar o Relatório Anual de Monitoramento
Todas as ações realizadas na agenda de trabalho foram executadas pela Equipe Técnica e Comissão Coordenadora com ciência da Secretaria
Municipal de Educação.

METAS DO PLANO ESTADUAL/MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO OBSERVADAS NO PERÍODO

I.

Meta sobre Educação Infantil
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PARTE B

Meta: 01

Universalizar, até
2016, a Educação
Infantil na PréEscola 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
Plano.

Prazo

2015

A

Estratégias

1.1 Realizar no ano de 2015
levantamento da
demanda da Educação
Infantil como forma de
planejar e verificar o
atendimento da mesma.

Prazo

2015

Avaliação

Atingida

Previsão
Orçamentária

Não contemplado

2025

1.2 Ampliar a oferta de
matrículas na Educação
Infantil pública de um a
cinco anos por meio da
construção de novas
instituições e/ou
ampliação das já
existentes, com base nas
vagas registradas nas
listas de espera de cada
CMEI e no diagnóstico da
demanda.

1.3 Definir, em conjunto com
a Secretaria Municipal de
Educação, Cultura e
Esporte, critérios de
infraestrutura para
construção e ampliação
de prédios escolares com
base nos Parâmetros

Durante a
vigência do
Plano

Durante a
vigência do
Plano

Atingida
LOA 1226/2020
PPA 1086/2017

Atingida
LOA 1226/2019
PPA 1086/2017

Ações executadas a
cada estratégia do
Plano
- Pesquisa de campo
referente a Escolaridade
e matrícula da população
da Educação Infantil;
- Parceria Inter
setorial (Secretária de
Educação, Secretaria da
Saúde; Secretaria
Assistência Social)
- Campanha para
matrícula em diferentes
veículos de comunicação
- Construção a
Proinfância Tipo C
convênio com o FNDE
concluída e em
atendimento. Não foram
abertas novas turmas
devido ao COVID – 19.

- Construção da Pro
Infância Tipo C Creche.
-

Ação para atingir
- Manter e aprimorar.

- Manter e Aprimorar a
oferta de Educação
infantil no CMEI Olga
Fornari a partir dos 06
meses de idade.

- Manter os reparos e
adequações.
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Nacionais de
Infraestrutura do MEC.
1.4 Firmar parceria com a
União para participar do
programa nacional de
reestruturação e
aquisição de
equipamentos para a rede
escolar pública de
Educação Infantil, voltado
à expansão e à melhoria
da rede física de creches
e pré-escolas públicas.

1.5 Avaliar a Educação Infantil
com base em
instrumentos nacionais, a
fim de aferir a
infraestrutura física, o
quadro de pessoal e os
recursos pedagógicos e
de acessibilidade
empregados na creche e
na pré-escola.
1.6. Manter programa de
formação continuada dos
profissionais do
magistério atuantes na
Educação Infantil.

Durante a
vigência do
Plano

Durante a
vigência do
Plano

Durante a
vigência do
Plano

Atingida
LOA 1226/2020
PPA 1086/2017

Atingida
Não contemplado

Atingida
LOA 1226/2020
PPA 1086/2017

- Convênio com PDDE –
Programa Dinheiro
Direto na Escola;
- Convênio com FNDE
(aquisição de mobiliário
escolar).
- Convênio com FNDE
(Educação Conectada).
- Aquisição de
eletrônicos,
eletrodomésticos e
utensílios para a cozinha
com recursos próprios do
município.
- Inspeção e aval do
Corpo de Bombeiros;
- Professores habilitados
em pedagogia;
- Aquisição de materiais
lúdicos e pedagógicos.

- Manter os convênios;
- Levantamento das
necessidades e
adequações nos espaços
físicos.

- Oficinas destinadas à
docência na Educação
Infantil;

- Criar grupos de Estudo
referente aos Campos de
Conhecimento.

- Formação Continuada
especifica na área de
atuação.

- Investir em Formação
Continuada para
Educação Infantil

- Manter a avaliação
para aferições da
infraestrutura, do quadro
pessoal e de recursos
pedagógicos;
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1.7 Manter o atendimento das
crianças do campo na
Educação Infantil de
acordo com as
especificidades das
comunidades rurais.

1.8 Fomentar o acesso à
creche e à pré-escola e a
oferta do atendimento
educacional especializado
complementar aos
educandos com
deficiência, transtornos
globais do
desenvolvimento e altas
habilidades ou
superdotação,
assegurando a
transversalidade da
Educação Especial na
Educação Infantil com
profissionais habilitados
na área.
1.9 Estabelecer mecanismos
de participação da família
no
cotidiano
das
instituições de ensino.
1.10 Definir que o atendimento
da
Coordenação
Pedagógica na Educação
Infantil no CMEI (Centro
Municipal de Educação
Infantil),
será
por
profissional Licenciado em
Pedagogia.

Durante a
vigência do
Plano

LOA 1226/2020
Atingida
PPA 1086/2017

Durante a
vigência do
Plano

Durante a
vigência do
Plano
2016
2017

LOA 1226/2020
Atingida
PPA 1086/2017

Atingida

Não contemplado

Atingida

- Divulgação da oferta de
matrícula por faixa etária
através dos meios de
comunicação;
- Garantir atendimento
das crianças do campo
nas escolas próxima da
sua localidade;
- Atendimento de alunos
com profissionais
especializados, com
habilitação na área,
segundo a demanda;

- Continuar o atendimento
das crianças do campo
na Educação Infantil de
acordo com as
especificidades das
comunidades rurais.

- Parceria com as famílias
na
realização
das
atividades
remotas
devido a pandemia do
COVID - 19
- Coordenação
pedagógica licenciada
em Pedagogia.

- Continuar promovendo a
participação familiar na
instituição de ensino.

- Manter o atendimento
aos alunos especiais,
transtornos globais do
desenvolvimento e altas
habilidades, de acordo
com a legislação.

- Manter

LOA 1226/2020
PPA 1086/2017
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Indicador 1A
META PREVISTA PARA O
PERÍODO

Percentual da população de 4 a 5 anos que frequenta a escola/creche (Taxa de atendimento escolar)

META ALCANÇADA NO PERÍODO
DADO OFICIAL

100%

Indicador 1B
META PREVISTA PARA O
PERÍODO

50%

DADO
MUNICÍPAL

FONTE DO INDICADOR

100%

SIMEC – PAR 2020

100%

IPARDES - 2021

Percentual da população de 0 a 3 anos que frequenta a escola/creche (Taxa de atendimento escolar)
META ALCANÇADA NO
PERÍODO
DADO
51,59%
OFICIAL
DADO
MUNICÍPAL
47,36%

FONTE DO INDICADOR
SIMEC – PAR 2020
IPARDES - 2019
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II.

Meta sobre Ensino Fundamental
Prazo
Meta: 02

PARTE B

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

Avaliação
Estratégias
2.1)
Criar
mecanismos
para
o
acompanhamento
individual
de
cada
estudante do Ensino Fundamental, visando a
melhoria da qualidade do processo ensinoaprendizagem.

2015 a
2025

Previsão
Orçamentária

Prazo

Durante
vigência do
Plano

Atingida
LOA
1226/2020
PPA 1086/2017

Ações executadas a cada
estratégia do Plano
- Atendimento dos alunos na
rede municipal de ensino com
profissionais habilitados na
área:(Psicóloga
40 horas
semanais, fonoaudióloga e
nutricionista);
- Avaliações diagnósticas
semestrais aos alunos do
ensino fundamental da Rede
Municipal
de
Ensino,
realizadas pela Secretaria de
Educação;
- Avaliações diagnósticas
estadual – Prova Paraná,
trimestral a partir do 5º Ano;
- Avaliação estadual de
Fluência em Leitura para
alunos do 2º Ano;
- Avaliação do rendimento
escolar
estadual:
Prova
Paraná Mais;
- Simulados de Língua
Portuguesa e Matemática
aplicado pelos professores
com referência as avaliações
nacionais.
- Formulação do PPP e
mudança no sistema de
avaliação por nota, reprovação

Ação para atingir
- Manter e aprimorar as
ações executadas.
- Reuniões trimestral
com os responsáveis dos
estudantes.
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em
todos
os
anos,
organização trimestral.
Reunião
com
os
responsáveis dos estudantes,
entrega
de
boletins
trimestralmente

2.2) Fortalecer o acompanhamento e o
monitoramento do acesso e da permanência
na escola por parte dos beneficiários de
programas de transferência de renda,
identificando motivos de ausência e baixa
frequência e garantir, em regime de
colaboração, a frequência e o apoio à
aprendizagem.

2.3) Promover a busca ativa de crianças fora
da escola, em parceria com as áreas de
Educação, Assistência Social, Saúde e
Conselho Tutelar.

Durante
vigência do
Plano

Durante
vigência do
Plano

Atingida

Atingida

Não
contemplado

Não
contemplado

-Controle através de registro
de frequência diária em sala
de aula,
- Solicitação de justificativa
quando ocorrer faltas;
- Não comparecimento dos
pais ou responsáveis pelos
alunos, é preenchido o
relatório PCAE (Programa de
Controle
ao
Abandono
Escolar), e encaminhado ao
Conselho
Tutelar
e
a
Promotoria Pública;
Reunião
com
os
responsáveis dos estudantes,
entrega
de
boletins
trimestralmente.

- Manter e aprimorar as
ações.

- Divulgação de vaga para
matrícula na rede municipal de
ensino através dos meios de
comunicação
e
agentes
comunitárias de saúde;
- Parceria com o Conselho
Tutelar e a Rede de Proteção
à Criança e ao Adolescente,
para busca de crianças não
matriculadas;
- Parceria com a Secretaria

- Manter as ações e
aperfeiçoa-las;
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2.4) Viabilizar parceria com o Ministério da
Educação
na
oferta
de
atividades
extracurriculares de incentivo aos estudantes
e de estímulo a habilidades (ex.: mais
educação com atividades esportiva).

Durante
vigência do
Plano

Iniciada em
andamento.

LOA
1226/2020
PPA
1086/2017

Municipal de Saúde, através
das Agentes
Comunitárias de Saúde.
- Parceria com a Assistência
Social através do Serviço de
Convivência e Fortalecimento
de Vínculos; (Capoeira, Arte
Circense, Pintura, Música,
atividades
esportivas),

Manter parceria.

- Parceria com a Secretaria de
Cultura e Esporte (treino:
Futsal, Basquetebol, Futebol..)
2.5) Universalizar o acesso à rede mundial de
computadores em banda larga de alta
velocidade
e
aumentar
a
relação
computadores/estudante nas escolas da rede
pública de educação básica, promovendo a
utilização pedagógica das tecnologias da
informação e da comunicação.
2.6) Assegurar a atualização das propostas
pedagógicas das instituições de ensino,
sempre que necessário, em observância das
Diretrizes Curriculares Nacionais para o
Ensino Fundamental e legislação vigente.
2.7) Garantir programa de formação
continuada aos profissionais do Ensino
Fundamental por meio de cursos, grupos de
estudos, semanas pedagógicas, seminários
nas várias áreas do conhecimento.

Durante a
vigência do
Plano

Iniciada em
andamento.

Atingida
2016
2017

LOA
1226/2020
PPA
1086/2017

Não
contempla
do

Atingida
Durante
vigência do
Plano

LOA
1226/2020
PPA
1086/2017

- Convênio FNDE Educação
Conectada para todas as
escolas municipais;
- Reparos e consertos em
computadores sempre que
necessário;

Potencializar
a
utilização pedagógica.

- Formulação do PPP e
reformulação da PPC de
acordo com a BNCC e
Referencial Curricular do
Paraná.

- Grupo de estudo da
PPC
na
prática
pedagógica.

Semana
Pedagógica:
disciplina
de
língua
portuguesa e matemática;
- Palestras de: Motivação
Programa:
Jovens
Empreendedores
Primeiros
Passos – Parceria com

- Manter a Formação
Continuada, a Semana
Pedagógica,
as
palestras, os programas
e projetos.
- Aprimorar o grupo de
estudo;

Aquisição
computadores.
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2.8) Viabilizar junto a Rede Estadual de
Educação o direcionamento de profissionais
para a manutenção e desenvolvimento das
bibliotecas e laboratórios de informática,
prevendo horários regulares de frequência
dos alunos a esses espaços.
2.9) Assegurar mecanismos de incentivo à
participação dos pais na vida escolar dos
filhos, para o acompanhamento da frequência
escolar e desempenho dos mesmos.

2.10) Proporcionar o atendimento de
fonoaudiólogo, psicólogo e assistente social
para os alunos da rede municipal de ensino.

Durante
vigência do
Plano

Iniciada em
andamento

LOA 1226/2020
PPA
1086/2017

Durante a
vigência do
Plano

Durante a
vigência do
Plano

Atingida

Não
contemplado

Atingida
LOA 1226/2020
PPA 1086/2017

SEBRAE,
- Grupo de estudo;
- Parceria estadual: Professor
conexão em Ação.

- Manter parceria com a
educação estadual.
- Rever Projeto em
parceria com o Sebrae

- revisão dos equipamentos das
escolas municipais, deixando
apropriados para o uso.
_ Cronograma para usos dos
laboratórios de informática pelos
alunos

- Fomentar a efetivação
da estratégia em todas
as escolas.

- Reuniões trimestral com os
pais
para
comunicar
a
evolução do desenvolvimento
da aprendizagem de seus
filhos;
- Eventos Culturais: (Festa
Junina, Programa Alimentação
Saudável; Projeto Crescendo
com a leitura, Dia da Família,
datas comemorativas;
- Parceria com pais para
executar pequenos reparos na
infraestrutura das escolas
municipais.

- Manter as atividades;
Projetos e programas;

- Atendimento dos alunos na
rede municipal de ensino com
profissionais habilitados na
área: (Psicóloga 40 horas,
fonoaudióloga e nutricionista);
- Atendimento de assistente

- Manter o atendimento.
- Ampliar o atendimento
da
nutricionista
e
fonoaudióloga.
Atendimento de
assistente
social

- Reuniões trimestrais
com
os
pais
ou
responsáveis.
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2.11) Desenvolver e aplicar, na rede
municipal de ensino, projetos permanentes
de incentivo à leitura, interpretação de texto,
cálculo
e
operações
matemáticas,
objetivando elevar os indicadores de
qualidade do ensino e minimizar as
deficiências nestas áreas.

2.12) Garantir a oferta da Educação Inclusiva
a todos os estudantes do Ensino
Fundamental anos iniciais.

Indicador 2A

META
PREVISTA
PARA O
PERÍODO
100%

Atingida
Durante o
Plano

2016
2017

LOA 1226/2020
PPA 1086/2017

social em casos específicos.

educacional.

- Projeto Viajando com a
Leitura, Ensino
Fundamental;
- Projeto: Leitura: Bebelê–
Educação Infantil
- Horário da leitura
semanalmente para toda a
escola.
- Projeto: Cálculos e resolução
de problemas - Matemática –
Ensino
Fundamental
- Oferta de Educação Inclusiva
aos estudantes;
- Oferta de 20 horas semanais
para
alunos
com
necessidades especiais em
sala de recursos multifuncional
na Escola Municipal São
Francisco de Assis, que
atende alunos das escolas
municipais.

- Manter e aprimorar os
programas e projetos.

- Manter a oferta.
Estudo
das
possibilidades
de
implantação de sala de
apoio para alunos com
dificuldade
de
aprendizagem 20 horas
semanais.

Percentual da população de 6 a 14 que frequenta o Ensino Fundamental (taxa de escolarização líquida ajustada)

META ALCANÇADA NO
PERÍODO
DADO
OFICIAL

99,44%

FONTE DO INDICADOR

SIMEC –PAR
17
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DADO
MUNICÍPAL

94,5%

Indicador 2B

META
PREVISTA
PARA O
PERÍODO
95%

III.

IPARDES - 2019

Percentual de pessoas de 16 anos com pelo menos o Ensino Fundamental concluído.

META ALCANÇADA NO
PERÍODO
DADO
OFICIAL
DADO
MUNICÍPAL

FONTE DO INDICADOR

76,9%

SIMEC -PAR 2020

-

Não existe dado público municipal e anual que informe todas as pessoas com EF concluídos e
que esteja dentro ou fora da escola.

Meta sobre Ensino Médio
Prazo

PARTE B

Meta: 03

Estratégias
3.1) Apoiar a institucionalização do programa
nacional de diversificação curricular do Ensino Médio
a fim de incentivar abordagens interdisciplinares
estruturadas pela relação entre teoria e prática.
Ensino Médio Inovador (PROEMI) organizado
através de Macro Campos.

Prazo

Durante
vigência
do
Plano

Avaliação
Não
iniciada

Previsão
Orçamentária

Ações executadas a cada
estratégia do Plano

Ação para atingir
- Acompanhar e apoiar a
implantação de cursos
técnicos, (Magistério e
Técnico Agrícola)
- Curso Técnico de
Administração
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3.2) Incentivar e apoiar a participação dos alunos no
Exame Nacional do Ensino Médio como critério de
acesso à Educação Superior.
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 Plano, a taxa
líquida de matrículas
no Ensino Médio para
85% (oitenta e cinco
por cento).

2015

Durante
vigência
do
Plano

- Disponibiliza transporte dos
alunos até o local do exame
do Enem (Realeza);
- Simulado Online com
atividades diversas;

- Manter a disponibilidade
do transporte e dos
simulados.

Iniciada
em
andamento

- Ensino Médio no Colégio
Estadual do Campo Castelo
Branco,
Distrito
de
Conciolândia,

- Fomentar a discussão
curricular
sobre
a
produção e a micro agro
industrialização.

Atingida

- Curso Técnico para Menor
Aprendiz, em parceria com
o SENAI.

- Fomentar o Curso
Técnico e expandir as
matrículas.

- 12 vagas de menor
aprendiz para alunos que
estudam no ensino médio;
- Teste Seletivo para
estagiário do Ensino Médio
na área da educação.

- Manter
estágio.

- Controle através de registro
de frequência diária em sala
de aula;
- Solicitação de justificativa
quando ocorrer faltas;
- Não comparecimento dos

- Manter os registros de
Frequência diária em sala;
-Solicitar as justificativas
de falta;
- Preencher o relatório do
PCAE e encaminhar ao

Atingida

A
2025
3.3) Articular, em regime de colaboração com
Estado, a expansão das matrículas de Ensino Médio
integrado à Educação Profissional e do Campo
fomentando a produção e a micro agro
industrialização.

Durante
vigência
do
Plano

3.4) Articular junto as entidades privadas a
possiblidade de expansão da oferta de matrículas
gratuitas de Educação Profissional Técnica de Nível
Médio por parte das entidades privadas de formação
profissional vinculadas ao sistema sindical, de forma
concomitante ao Ensino Médio Público.

Durante
a
vigência
do
Plano

3.5) Estimular a expansão do estágio para
estudantes da Educação Profissional Técnica de
Nível Médio e do Ensino Médio Regular,
preservando-se seu caráter pedagógico integrado ao
itinerário formativo do estudante, visando ao
aprendizado de competências próprias da atividade
profissional, à contextualização curricular e ao
desenvolvimento do estudante para a vida cidadã e
para o trabalho.
3.6) Fortalecer o acompanhamento e o
monitoramento do acesso e da permanência na
escola por parte dos beneficiários de programas de
assistência social e transferência de renda,
identificando motivos de ausência e baixa frequência
e garantir, em regime de colaboração, a frequência e

Durante
vigência
do
Plano

Durante
vigência
do
Plano

Atingida

Atingida

a oferta de
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o apoio à aprendizagem.

3.7) Incentivar o redimensionamento da oferta de
Ensino Médio nos turnos diurno e noturno, bem como
a distribuição territorial das escolas de Ensino Médio,
de forma a atender a toda a demanda, de acordo
com as necessidades específicas dos estudantes.

Durante
vigência
do
Plano

3.8) Incentivar e apoiar a participação e exposição
de trabalhos científicos e feiras municipais, com
organizações interdisciplinares.
3.9) Articular junto a Rede Estadual a viabilidade de
Implantação de Libras até o final da vigência do
PME.

Indicador 3 A

META PREVISTA
PARA O PERÍODO

Atingida

Não
iniciada
Durante
vigência
do
Plano

Não
iniciada

pais ou responsáveis pelos
alunos, é preenchido o
relatório
do
PCAE
(Programa de Controle ao
Abandono
Escolar),
e
encaminhado ao Conselho
Tutelar e a Promotoria
Pública.
Programa
Estadual
Presente na Escola.

Conselho
Tutelar
Promotoria Pública.
- Conscientização
necessidade
frequência escolar.

- Implantação do Ensino
Médio no Colégio Estadual
do Campo Castelo Branco –
Distrito de Conciolândia.

- Ampliar as matrículas
para os anos
subsequentes.
- Exposição dos trabalhos
escolares nas feiras
municipais.

Incentivar e apoiar nos níveis
da cada modalidade a
participação e exposição de
trabalhos .....
Encaminhar Projeto de Lei
para implantação de Libras.

da
da

- Fomentar, nos próximos
anos, a discussão sobre a
implantação curricular da
disciplina de Libras.

Percentual da população de 15 a 17 anos que frequenta a escola ou já concluiu a Educação Básica

META ALCANÇADA NO PERÍODO

e

FONTE DO INDICADOR
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DADO OFICIAL

84,9%

SIMEC -PAR

DADO MUNICIPAL

75,3%

IPARDES - 2019

100%

Indicador 3B

Percentual da população de 15 a 17 anos que frequenta o Ensino Médio ou possui Educação Básica completa

META PREVISTA
PARA O PERÍODO

META ALCANÇADA NO PERÍODO

FONTE DO INDICADOR

DADO OFICIAL

62,7%

SIMEC -PAR

DADO MUNICÍPAL

68,3%

IPARDES - 2019

85%

IV.

Meta sobre Educação Especial/Inclusiva
Avaliação

PARTE B

Meta: 04

Universalizar, para a
população de 4
(quatro) a 17
(dezessete) anos com
deficiência,
transtornos globais do
desenvolvimento e
altas habilidades ou
superdotação, o

Prazo

2015
A
2025

Estratégias
4.1) Assegurar a implantação de salas de recursos
multifuncionais e fomentar a formação continuada
de professores de diferentes escolas para o
atendimento
educacional
especializado
complementar, nas escolas urbanas e rurais.

Prazo

Previsão
Orçamentária

Atingida
Durante
vigência
do
Plano

LOA 1226/2020
PPA 1086/2017

Ação para atingir
Ações executadas a cada
estratégia do Plano
- A rede municipal contém 1
sala
de
recursos
multifuncional, na Escola
Municipal São Francisco de
Assis, com a acessibilidade,
atendendo todas as escolas
municipais;
- A rede estadual contém 1
sala
de
recursos
multifuncional, no Colégio

- Fomentar a formação
continuada
aos
professores de diferentes
escolas.
Estudos
das
possibilidades
de
atendimento
especializado
nas
escolas do campo.
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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.

4.2) Ampliar a oferta do atendimento educacional
especializado complementar aos estudantes
matriculados na rede pública de ensino regular.
4.3) Firmar parceria com a União para participar do
programa nacional de acessibilidade nas escolas
públicas para adequação arquitetônica, oferta de
transporte acessível, disponibilização de material
didático acessível e recursos de tecnologia
assistiva, e oferta da educação bilíngue em língua
portuguesa e LIBRAS (Língua Brasileira de Sinais).

4.4) Fomentar a educação inclusiva, promovendo a
articulação entre o ensino regular e o atendimento
educacional especializado complementar ofertado
em salas de recursos multifuncionais da própria
escola ou em instituições especializadas.

4.5) Viabilizar, em regime de colaboração entre
Estado e União a fim de assegurar a aquisição de
materiais de apoio específico aos alunos da
educação especial, conforme a especificidade do
quadro.

4.6) Promover a articulação intersetorial entre
órgãos e políticas públicas de saúde, assistência
social e direitos humanos, em parceria com as

Durante
vigência
do
Plano

Durante
vigência
do
Plano

Durante
vigência
do
Plano

Durante
vigência
do
Plano

Atingida

LOA 1226/2020
PPA 1086/2017

Iniciada,
em
andamen
to

Atingida

LOA 1226/2020

- Convênio com FNDE para
adequação a acessibilidade
na Escola Municipal São
Francisco de Assis;

PPA 1086/2017

- Manter a oferta.

- Fomentar, nos próximos
anos, a discussão sobre a
oferta
da
educação
bilíngüe
em
língua
portuguesa e LIBRAS.

- Ônibus com acessibilidade
adquirido para a Rede
Municipal e Estadual;
Disponibilização
de
materiais
lúdicos
e
pedagógicos.

LOA 1226/2020
PPA 1086/2017

Atingida
LOA 1226/2020
PPA 1086/2017

LOA 1226/2020
Durante
vigência

Estadual Padre Réus, com
acessibilidade
atendendo
todas as escolas estaduais.
- Oferta do atendimento
segundo a demanda à sala
multifuncional. (Todos os que
necessitam são atendidos).

Atingida
PPA 1086/2017

- Alguns alunos da educação
inclusiva
frequentam
o
ensino regular e atendimento
educacional
especializado
através da APAE.

- Manter a articulação
entre o ensino regular e o
educacional especializado.

- Material de apoio especifico
para os alunos da educação
especial adquirido através de
colaboração entre União e o
Município.

- Assegurar a aquisição
de materiais de apoio
específico aos alunos da
educação especial,
conforme a
especificidade do
quadro.

- Atendimento educacional
especializado através da
APAE, com profissionais

- Manter o atendimento.
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famílias, a fim de desenvolver modelos de
atendimento
voltados
à
continuidade
do
atendimento escolar, na educação de jovens e
adultos, das pessoas com deficiência e transtornos
globais do desenvolvimento com idade superior à
faixa etária de escolarização obrigatória, de forma a
assegurar a atenção integral ao longo da vida.

Indicador 4 A

META PREVISTA PARA O PERÍODO
100 %

Indicador 4 B

META PREVISTA
PARA O PERÍODO

do
Plano

habilitados
na
área
(fonoaudióloga,
psicóloga,
nutricionista,
terapia
operacional) e com apoio da
Assistência Social.

Percentual da população de 4 a 17 ano com deficiência que frequenta a escola.

META ALCANÇADA NO PERÍODO
DADO OFICIAL

89,7%

DADO MUNICÍPAL

-

FONTE DO INDICADOR
SIMEC -PAR

Percentual de matrículas de alunos de 4 a 17 anos de idade com deficiência, TGD e altas habilidades ou superdotação que
estudam em classes comuns da Educação Básica
META ALCANÇADA NO
PERÍODO

FONTE DO INDICADOR
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100%

DADO
OFICIAL
DADO
MUNICÍPAL

71,0%

SIMEC -PAR

51,9%

IPARDES - 2019

V. Meta sobre Alfabetização
Ações para atingir
Meta: 05

PARTE B

Alfabetizar todas as
crianças, no máximo,
até o final do 3º
(terceiro) ano do
Ensino Fundamental.

Prazo

2015
a

Estratégias
5.1) Assegurar a estruturação do Ensino
Fundamental de nove anos com foco na
organização de ciclo de alfabetização com duração
de três anos, a fim de garantir a alfabetização plena
de todas as crianças, até o final do terceiro ano.

Prazo

Avaliação

Durante
vigência
do Plano

Atingida

Durante
vigência
do Plano

Atingida

2025

5.2) Aplicar exame periódico específico para aferir
a alfabetização das crianças matriculadas na rede
municipal de ensino.

Previsão
Orçamentária

Ações executadas a cada
estratégia do Plano
Projeto
Político
Pedagógico e Proposta
LOA 1226/2020 Pedagógica organizada para
atender a estrutura do
PPA
Ensino Fundamental com o
1086/2017
foco na alfabetização plena
de todas as crianças de
acordo com a BNCC;

Não
contemplado

- Aplicação de Simulados de
acordo com as Avaliações
Nacionais;
- Aplicação de Avaliações
diagnósticas
semestrais
para
aferir
o
desenvolvimento
da
alfabetização,
realizadas
pela
Secretaria
de
Educação.
- Avaliação de Fluência em
leitura para os alunos do 2º

- Estudo do PPP e ações
pedagógicas
para
a
efetivação
da
alfabetização até o 2º Ano
do Ensino Fundamental.

Continuação
das
estratégias
para
o
cumprimento da meta.
- Criar uma comissão
Organizadora para as
Avaliações Diagnósticas
Municipais.
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ano.
5.3) Incentivar práticas pedagógicas que utilizam
tecnologias que assegurem a alfabetização e
favoreçam a melhoria do fluxo escolar e a
aprendizagem dos alunos.

5.4) Assegurar a aquisição de materiais
pedagógicos específicos e de boa qualidade para
a alfabetização e para os anos iniciais do Ensino
Fundamental.

Durante
vigência
do Plano

Durante
vigência
do Plano

Atingida

Atingida

5.5) Assegurar a aplicação permanente de projetos
de incentivo à leitura nas instituições de ensino.
Durante
vigência
do plano

Atingida

- As escolas possuem
recursos
tecnológicos
LOA 1226/2020 (laboratório de informática,
TV,
Data
Show,
PPA
Microsistem, microfone e
1086/2017
caixa de som);
- Sugestão aos docentes de
sites
de
atividades
especificas e jogos de
alfabetização.
- Convênio FNDE – Escola
Conectada.
- Interação via grupo de
WhatsApp com as famílias e
alunos no período da
Pandemia.
- Aquisição de materiais
pedagógicos,
jogos
e
LOA 1226/2020 brinquedos adquiridos com
recursos da Educação.
PPA
- Materiais pedagógicos são
1086/2017
adquiridos em colaboração
entre prefeitura e APMs:
- Recursos disponibilizados
através
do
FUNDO
ROTATIVO e PDDE

- Potencializar a utilização
pedagógica.
- Aperfeiçoar sala de
informática com internet
de banda larga.

- Projeto Crescendo com a
Leitura - EF
LOA 1226/2020 - Contação de história nas
escolas;
PPA
- Apresentações culturais
1086/2017
com temas de incentivo à
leitura;
- Composição do acervo de

- Manter os projetos em
andamento e continuar
aumentando o acervo.

- Aquisição de aparelhos
tecnológicos.

- Ampliar a aquisição de
materiais
pedagógicos
para a alfabetização de
acordo com a necessidade
de cada escola.
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livros
literários
das
bibliotecas das escolas
municipais.
- Horário destinado para
leitura;
- O cantinho da leitura.

5.6) Incentivar a prática da auto avaliação das
comunidades escolares, capacitando as equipes
escolares para a prática de avaliação,
contemplando tanto o rendimento acadêmico como
a formação pessoal e social do aluno.
5.7) Divulgar os indicadores de avaliação,
acompanhados de análises e interpretações que
auxiliem os educadores responsáveis pelo trabalho
da escola em suas práticas de melhoria da
qualidade do ensino e da aprendizagem.

Indicador 5 A

META
PREVISTA
PARA O
PERÍODO

Durante
vigência
do plano

Durante
vigência
do plano

Atingida

Atingida

Não
contemplado

- Avaliação institucional de
acordo com o PPP de cada
escola, com referencia ao
Plano de Ação Escolar.

- Divulgação e análise da
Avaliação Nacional SAEB,
LOA 1226/2020 SAEP, Prova Paraná,
Avaliação de Fluência em
PPA
Leitura
1086/2017
- Debate relacionado as
Avaliações Diagnósticas
realizadas pela Secretaria
de Educação, média da
turma e média da escola.

- Incentivar a prática da
auto avaliação.

- Continuar a divulgação.
- Apoio da coordenação
Pedagógica Municipal
especifica ao professor.

Estudantes com Proficiência Insuficiente em Leitura (nível 1 da escala de proficiência).

META ALCANÇADA NO PERÍODO

FONTE DO INDICADOR
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DADO OFICIAL

5,5%

SIMEC -PAR

DADO MUNICÍPAL

9,2%

Avaliação Nacional de Alfabetização- 2016

100%

Indicador 5 B

META PREVISTA PARA
O PERÍODO

100%

Indicador 5C

META PREVISTA
PARA O PERÍODO
100 %

Estudantes com Proficiência Insuficiente em Escrita (níveis 1, 2 e 3 da escala de proficiência).

META ALCANÇADA NO PERÍODO
DADO
OFICIAL
DADO
MUNICÍPAL

FONTE DO INDICADOR

3,7%

SIMEC -PAR

Nível 1 e 2: 4,6%
Nível 3: 0,0%

Avaliação Nacional de Alfabetização - 2016

Estudante com Proficiência Insuficiente em Matemática ( 1 e 2 da escala de proficiência)

META ALCANÇADA NO
PERÍODO
DADO
41,3%
OFICIAL

FONTE DO INDICADOR
SIMEC -PAR
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DADO
Nível 1: 7,8%
MUNICÍPAL Nível2:15,6%

Avaliação Nacional de Alfabetização - 2016

VI. Meta sobre Educação Integral
Meta: 06

Prazo

PARTE B

2015
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.

A
2025

Estratégias
6.1) Viabilizar parceria com a união para implantar
o programa nacional de ampliação da jornada
escolar, mediante oferta de educação básica
pública em tempo integral, por meio de atividades
de
acompanhamento
pedagógico
e
interdisciplinares, de forma que o tempo de
permanência de crianças, na escola ou sob sua
responsabilidade passe a ser igual ou superior a
sete horas diárias durante todo o ano letivo,
buscando atender pelo menos metade dos alunos
matriculados nas escolas contempladas pelo
programa, Com professores regentes qualificados
e
capacitados
visando
a
formação
e
desenvolvimento integral do educando.

6.2) Oferecer a Educação Infantil de 0 à 5 anos em
Educação em Tempo Integral para todos os alunos
até o final do 5º ano da aprovação do PME,
conforme o estabelecido nas Diretrizes Nacionais
para Educação Infantil.

6.3) Manter, em regime de colaboração com a
União, o programa nacional de ampliação e
reestruturação, construção de escolas para o

Prazo

Durante
vigência
do
plano

2020

Avaliação

Iniciada, em
andamento

Previsão
Orçamentária

LOA 1226/2020
PPA
1086/2017

Iniciada, em
andamento

LOA 1226/2020

Ações executadas a cada
estratégia do Plano
- Não há programas ou
parceria disponíveis com a
união para implantar o
programa
nacional
de
ampliação
da
jornada
escolar,
- Uma turma integral
Educação Infantil de 04 anos
no CMEI Olga Fornari.

Iniciada, em
andamento

- Aumentar a oferta em
tempo
integral
na
Educação Infantil.

- Inauguração da nova
creche municipal
e aumento da
demanda

- Atendimento integral da
criança de 0 a 3 anos

- Conclusão da Creche;
Todas
as
escolas
equipadas de acordo com a
estratégia,
porém
sem

- Buscar junto com a
união
recursos
para
reestruturação

PPA
1086/2017

Durante
a

Ação para atingir

- Turmas de acordo com a
Deliberação 02/2014 CEE;
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funcionamento em tempo integral sendo equipada
com: quadra poliesportiva, laboratório, biblioteca,
cozinha, auditório, refeitório, sala para descanso,
banheiros, bem como material didático adequado e
outros equipamentos.
6.4) Fomentar a articulação da escola com
diferentes espaços educativos e equipamentos
públicos com devidas adequações e construções

vigência
do
Plano

recurso
financeiro
ensino integral.

LOA 1226/2020

Durante
vigência
do
Plano

(praças, parques, bibliotecas e museu) para
concretizar os objetivos.

6.5) Ofertar atividades voltadas à ampliação da
jornada escolar de estudantes matriculados nas
escolas da rede pública de educação básica, com Durante
vigência
acesso ao currículo (música, inglês, arte, educação
do
física) informática, dança, criação de brinquedos
Plano
acontecendo no espaço escolar para que se efetive
a importância das atividades que participa.

PPA
1086/2017
Atingida

Não
executada
no período

para

construção de escolas em
tempo integral, bem como
seu funcionamento.

-- Reforma do parquinho e na
Escola Municipal do Campo
Nossa Senhora de Lourdes;
Playground em todas as
escolas municipais,
- Brinquedos avulsos para
todas as escolas municipais;
- Viagem Cultural aos pontos
turísticos de Foz do Iguaçu,
destinada a todos os alunos
do 5º ano;
- Projeto Viajando com a
Leitura,
destinado
aos
alunos de 2º ao 5º ano.
(Os dois últimos itens não
realizados neste ano
devido a pandemia)

Estudo
das
possibilidades para Casa
de Cultura Municipal.

- Sem ações previstas

- Parceria com a União e
Estado

Não
contemplado
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Indicador 6 A

META PREVISTA
PARA O PERÍODO
25%

Indicador 6 B

META PREVISTA
PARA O PERÍODO
50%

Percentual de alunos da Educação Básica pública em tempo integral.

META ALCANÇADA NO
PERÍODO
DADO
12,9%
OFICIAL
DADO
1,1%
MUNICÍPAL

FONTE DO INDICADOR
SIMEC -PAR
IPARDES 2019, INEP – Censo Escolar Educação Básica

Percentual de escolas públicas com ao menos um aluno que permaneça no mínimo 7 horas diárias em atividades escolares.

META ALCANÇADA NO
PERÍODO
DADO
OFICIAL
DADO
MUNICÍPAL

FONTE DO INDICADOR

PA
RTE

VII. Meta sobre Aprendizado Adequado na Idade Certa
Meta: 07

Prazo

Estratégias

Prazo

Avaliação

Previsão
Orçamentária

Ações executadas a cada
estratégia do Plano

Ação para atingir
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2015
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 nacionais para o
IDEB:
5º ano: 2015: 5.2; 2017:
5.5; 2019: 5.7; 2021:
6.0.
9º ano: 2015: 4.3; 2017:
4.7; 2019: 5.0; 2021:
5.2.

A
2025

7.1) Viabilizar parceria junto as esferas Estaduais e
Federais para executar os planos de ações
articuladas dando cumprimento às metas de
qualidade estabelecidas para a educação básica
pública e às estratégias de apoio técnico e
financeiro voltadas à melhoria da gestão
educacional, à formação de professores e
profissionais de apoio escolar (Agente de Serviços
Gerais, Alimentação e auxiliar Administrativo) bem
como professor de apoio aos alunos com
necessidades
educativas
especiais
que
necessitam
de
currículo
adaptados,
ao
desenvolvimento de recursos pedagógicos e
melhoria e expansão da infraestrutura física da
rede escolar.

LOA 1226/2020
Atingida

PPA 1086/2017

Durante
a
vigência
do
Plano

7.2) Acompanhar e divulgar bienalmente os
resultados do IDEB das escolas, das redes
públicas de educação básica.

Durante
a
vigência
do
Plano

7.3) Fomentar o desenvolvimento de tecnologias
educacionais e de inovação das práticas
pedagógicas que assegurem a melhoria do fluxo
escolar e a aprendizagem dos alunos.

Durante
vigência
do
Plano

LOA 1226/2020
Atingida

Atingida

PPA
1086/2017

Não
contemplado

- Reuniões e apoio a direção
e coordenação das escolas
municipais com a Secretaria
Municipal de Educação, para
estratégias e melhorias do
andamento escolar;
- Apoio específico para
professores que trabalham
em turmas onde será
aplicada a avaliação do
IDEB;
- Prova Paraná,
- Grupo de Estudo;
- Formação fornecida pelo
Estado: Conexão Professor
em Ação;
- Formação continuada com
os professores;
- Formação para gestores da
SME
sobre
avaliação
Diagnóstica;
- Parceria com o governo
estadual
–
Grupo
de
Cooperação;
Formação:
Equipe
Multidisciplinar; Formação
em Ação;

- Continuar parcerias
com o Estado para
formação
com
os
professores
e
funcionários;
- Dar continuidade as
ações desenvolvidas;
- Formação específica
para agentes de serviços
gerais, alimentação e
auxiliar administrativo

-Divulgação dos resultados
do IDEB através das redes
sociais,
meios
de
comunicação e boletins
informativos;
- Análise e estudo referente
às notas do IDEB com o
corpo docente.
- Formações Continuadas,
Reuniões Pedagógicas;
- Apoio técnico na área de
informática;
- Interação escola e família
nos grupos de WhatsApp.

- Dar continuidade aos
trabalhos de divulgação,
análise
e
estudos
referentes às notas do
IDEB.

- Pensar espaços de
integração entre escolas
e
socialização
de
atividades pedagógicas.
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- Aprimorar o apoio
técnico na área
de
informática.
Atingida

7.4) Apoiar técnica e financeiramente a gestão
escolar com vistas à ampliação da participação da
comunidade escolar no planejamento e na
aplicação dos recursos e o desenvolvimento da
gestão democrática efetiva.

Durante
vigência
do
Plano

7.5) Assegurar o atendimento ao aluno por meio de
programas suplementares de material didáticoescolar, transporte, alimentação e assistência à
saúde.

Durante
vigência
do
Plano

7.6) Assegurar às instituições de ensino municipal,
equipamentos e recursos tecnológicos digitais para
a utilização pedagógica no ambiente escolar.

Durante
a
vigência
do
Plano

7.8) Apoiar a gestão das escolas municipais e da
Secretaria Municipal de Educação, Cultura e
Esporte e aderir ao programa nacional de formação
inicial continuada para o pessoal técnico da
Secretaria.

Durante
a
vigência
do
Plano

7.9) Incentivar as políticas de combate à violência
na escola, para construção de uma cultura de paz
e um ambiente escolar dotado de segurança para
a comunidade escolar.

Durante
a
vigência
do
Plano

LOA 1226/2020
PPA
1086/2017

LOA 1226/2020
Atingida

PPA
1086/2017

LOA 1226/2020
Atingida
PPA
1086/2017

Atingida

LOA 1226/2020
PPA
1086/2017

Não
contemplado
Atingida

Participação
da
comunidade escolar e local,
APMs;
–
Plano
Plurianual
Administrativo,
feito
em
2021.

- Fomentar participação.

- Livros didáticos através do
PNLD – Programa Nacional
do Livro Didático;
- Programa Alimentação
Saudável;
- Programa Saúde na
Escola;
- Adequação da rota do
transporte
escolar
para
atender
demanda
das
Escolas.

- Dar continuidade ao
PNLD, ao Programa
Alimentação Saudável e
Saúde na Escola;
- Assegurar que cada
criança que utilize o
transporte escolar
permaneça na escola
mais próxima da sua
casa.

- Diálogo com as direções
para
levantamento
das
necessidades tecnológicas e
aquisição;
Manutenção
dos
equipamentos tecnológicos
utilizados
no
ambiente
escolar;
- Reuniões com direção e
coordenação das escolas
municipais junto à secretaria
municipal.
- Núcleo de Cooperaçãoparceria Estadual, apoio
técnico e formações
continuada.
Abordagem
das
necessidades sociais de boa
convivência
através de
temas transversais (bulling,
racismo, etc), aplicados pelo
professor e psicóloga.

- Conforme demanda
serão adquiridos novos
recursos tecnológicos.

- Analisar como aderir ao
Programa Nacional de
Formação
Inicial
Continuada
para
o
pessoal
técnico
da
secretaria.

- Dar continuidade as
abordagens
e
discussões dos temas
transversais
e
d
os projetos.
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- Adesão do PROERD.

7.10) Articular parceria com os órgãos estaduais e
federais no apoio de políticas de inclusão e
permanência na escola para adolescentes e jovens
que se encontram em regime de liberdade assistida
e em situação de rua, assegurando os princípios do
Estatuto da Criança e do Adolescente de que trata
a Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990.

Não
contemplado

- Não houveram parcerias
pois não há casos de
crianças e adolescentes
nestas situações.

- Articular parcerias caso
aconteça
caso
de
crianças e adolescentes
em regime de liberdade
assistida e em situações
de rua.

Não há
casos

Durante
7.11) Garantir o ensino da história e cultura afroa
brasileira, nos termos da Lei nº 10.639, de 9 de
janeiro de 2003, e da Lei nº 11.645, de 10 de março vigência
do
de 2008, por meio de ações colaborativas com
Plano
fóruns de educação para a diversidade étnico-racial
e indígenas, conselhos escolares, equipes
pedagógicas e com a sociedade civil em geral.

Atingida

Não
contemplado

- Adequação na Proposta
Pedagógica de acordo com a
BNCC;
- Formação interdisciplinar
com foco no Ensino da
Cultura Afro-brasileira.

- Grupo de estudo para
aprofundar o assunto.

Durante
a
vigência
do
Plano

Atingida

Não
contemplado

Atingida

LOA 1226/2020

- Os Conselhos Escolares (5
conselhos) no município
seguem as instruções e
manutenções como rege o
Estatuto do Conselho
Escolar reformulados em
2019
Todas
as
Escolas
Municipais
e
Estaduais
possuem: água tratada;
saneamento básico; energia
elétrica; acesso à rede
mundial de computadores
em banda
larga;
acessibilidade à pessoa com
deficiência;
acesso
a
bibliotecas; espaços para
prática de Esporte;
- Viabilização de passeios a
espaços de bens culturais e

- Organizar encontros
semestrais
com
o
Conselho
Municipal,
objetivando discutir as
ações
do
PME e
garantindo a participação
da comunidade no Plano.
- Dar continuidade aos
trabalhos de manutenção
de forma a garantir o
acesso aos itens citados
na estratégia.
- Melhorar a Velocidade
da internet;
- Dar continuidade a
viabilização de passeios
a espaços de bens
culturais e de arte
(museus, por exemplo).

7.12) Assegurar a manutenção de conselhos
escolares, com representação de trabalhadores em
educação, pais, alunos e comunidade, escolhidos
pelos seus pares.

Durante
7.13) Viabilizar parceria com Estado e União
a
assegurando a todas as escolas públicas de
vigência
educação básica: água tratada; saneamento
do
básico; energia elétrica; acesso à rede mundial de
Plano
computadores em banda larga de alta velocidade;
acessibilidade à pessoa com deficiência; acesso a
bibliotecas; espaços para prática de esporte; a
bens culturais e à arte; equipamentos e laboratórios
de ciências (quando necessário).

PPA
1086/2017
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7.14) Mobilizar as famílias e setores da sociedade
civil, articulando a educação formal com
experiências de educação popular e 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.

7.15) Promover a articulação dos programas da
área da educação com os de outras áreas como
saúde, assistência social, esporte, cultura,
possibilitando a criação de uma rede de apoio
integral às famílias, que as ajude a garantir
melhores condições para o aprendizado dos
alunos.

7.16) Promover, realizar articulação entre os
órgãos responsáveis pelas áreas da saúde e da
educação, o atendimento aos estudantes da rede
pública de educação básica por meio de ações de
prevenção, promoção e atenção à saúde.
7.17) Estabelecer ações efetivas, especificamente
voltadas para a prevenção, atenção e atendimento
à saúde, integridade física, mental e moral dos
profissionais da educação, como condição para a

Atingida

Não
contemplado

Durante
a
vigência
do
Plano

LOA1194/2019
PPA1087/2017
Durante
a
vigência
do
Plano

Durante
a
vigência
do
Plano

Durante
a
vigência

Atingida

Não
contemplado
Atingida

LOA 1145/2018
PPA 1087/2017

de arte (museus, por
exemplo);
Programa
Escola
Conectada.
- Reuniões com os pais,
conscientizando a sociedade
sobre a responsabilidade e
importância da Educação
Formal e Informal;
- Projeto Família na Escola;
- Parceria com os pais e
responsáveis
para
efetivação das atividades
remotas devido a Pandemia
COVID – 19.
- Parcerias com a Rede de
Proteção aos Direitos das
Crianças
e
dos
Adolescentes;
Parcerias
com
o
departamento de esporte
para a realização de treinos;
Parcerias
com
o
departamento de cultura
para realização de “contação
de histórias”;
- Parcerias com a Secretaria
de Saúde para realização de
palestras diversas;
- Programa Saúde na
Escola.
- Programa Saúde na
Escola (Atendimento bucal,
Prevenção de Doenças,
projetos referentes a saúde
pública);
- Combate a violência e
abuso sexual.
- Palestras Motivacionais
para os profissionais da
educação;

- Continuar parcerias e
ações.

- Dar continuidade às
parcerias.

- Dar continuidade.

- Dar continuidade;

Atingida
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melhoria da qualidade do ensino.

7.18) Estabelecer políticas de estímulo as escolas,
incentivando o melhor desempenho do IDEB,
valorizando o mérito do corpo docente, da direção
e comunidade escolar.

do
Plano

Durante
a
vigência
do
Plano

Disponibilidade
de
atendimento psicológico aos
profissionais da educação;
- Substituição dos quadros
de giz por quadros brancos.
- Palestras com Psiquiatra
com tema Saúde Mental.

Não
iniciada

7.19) Desenvolver técnicas de apoio aos
profissionais que exercem à docência dos anos
avaliados pelo IDEB.

Não
contemplado
Durante
a
vigência
do
Plano

Indicador 7 A

Atingida

- Estabelecer critérios e
mecanismos
de
valorização do corpo
docente, da direção e da
comunidade
escolar
conforme desempenho
positivo no IDEB.

Não
contemplado

- Formação pedagógica com
os professores;
- Simulados e atividades
disponibilizadas
aos
professores;
- Preparação dos alunos com
simulados para a avaliação
nacionais
-Disponibilização
de
materiais
e
jogos
pedagógicos;
- Avaliações Diagnósticas
para
aferir
o
desenvolvimento
da
aprendizagem dos alunos.
- Prova Paraná

- Dar continuidade aos
trabalhos executados até
então.

Média do IDEB nos anos iniciais do Ensino Fundamental.
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META PREVISTA
PARA O PERÍODO
6,3

META ALCANÇADA NO
PERÍODO
DADO
6,3
OFICIAL
DADO
6,3
MUNICÍPAL

FONTE DO INDICADOR
SIMEC -PAR
INEP- IDEB 2020

Indicador 7 B

Média do IDEB nos anos finais do Ensino Fundamental.

META
PREVISTA
PARA O
PERÍODO

META ALCANÇADA NO
PERÍODO
DADO OFICIAL 4,4

5,4

Indicador 7 C

DADO
MUNICÍPAL

5.6

FONTE DO INDICADOR

SIMEC -PAR
INEP- IDEB 2020

Média do IDEB do Ensino Médio
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META
PREVISTA
PARA O
PERÍODO

META ALCANÇADA NO
PERÍODO

FONTE DO INDICADOR

DADO OFICIAL 4,5
4,7

DADO
MUNICÍPAL

INEP- IDEB 2020
INEP- IDEB 2020

4,5

VIII. Meta sobre a Escolaridade Média

PARTE B

Meta: 08

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
no País e dos 25%

Prazo

2015
A

Estratégias

Prazo

8.1) Realizar pesquisa no Município para
diagnosticar a escolaridade média da população de 18
a 24 anos de idade.

Durante a
vigência
do Plano

8.2) Assegurar a oferta de programas de
Educação de Jovens e Adultos para os segmentos
populacionais que estejam fora da escola e com
defasagem idade série.

Durante a
vigência
do Plano

Avalição

Ações executadas a cada
estratégia do Plano

Não
contemplado

- Parceria com o SENAI
Iniciada em
andamento

Ações para atingir
- Realizar diagnósticos
da escolaridade em
parceria com ACS.

Não
iniciada

- Manter parceria.

LOA 1226/2020
PPA
1086/2017

2025
8.3) Fortalecer o acompanhamento e o
monitoramento de acesso à escola para os segmentos
populacionais considerados, identificando motivos de
ausência e baixa frequência e colaborando com o
Estado para garantir a frequência e o apoio à
aprendizagem, de maneira a estimular a ampliação do

Previsão
Orçamentária

Durante a
vigência
do Plano

Não
contemplado
Não
iniciada

- Criar mecanismos para
o acompanhamento e o
monitoramento
de
acesso à escola para os
segmentos
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(vinte e cinco por
cento) mais pobres, e
igualar a escolaridade
média entre negros e
não negros
declarados à
Fundação Instituto
Brasileiro de
Geografia e
Estatística - IBGE.

atendimento desses estudantes na Rede Pública de
Ensino.
8.4) Promover busca ativa de Jovens e adultos
fora da escola, em parceria com as áreas de Educação,
Assistência Social, Saúde, Família e Poder Público
(promotoria).

Indicador 8A

META PREVISTA
PARA O PERÍODO

Indicador 8B

populacionais;

Durante a
vigência
do Plano

Iniciada em
andamento

Não
contemplado

- Divulgação de cursos
através dos meios de
comunicação, assistência
social, saúde...

- Continuação das ações
visando situações de
vulnerabilidade social.

Escolaridade Média da população de 18 a 29 anos de idades.

META ALCANÇADA NO
PERÍODO
DADO
OFICIAL
DADO
MUNICÍPAL

JUSTIFICATIVA

Não existe dado público municipal e anual que informe anos de estudos todas as pessoas na faixa etária
selecionada. Informação disponíveis somente para anos censitários.

Escolaridade Média da população de 18 a 29 anos residente na área rural.
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META PREVISTA
PARA O PERÍODO

Indicador 8C

META PREVISTA
PARA O PERÍODO

Indicador 8D

META ALCANÇADA NO
PERÍODO
DADO
OFICIAL
DADO
MUNICÍPAL

JUSTIFICATIVA

Não existe dado público municipal e anual que informe anos de estudos todas as pessoas na faixa etária
selecionada. Informação disponíveis somente para anos censitários.

Escolaridade Média da população de 18 a 29 anos pertencente aos 25% mais pobres (renda domiciliar percapta).

META ALCANÇADA NO
PERÍODO
DADO
OFICIAL
DADO
MUNICÍPAL

JUSTIFICATIVA
Não existe dado público municipal e anual que informe anos de estudos todas as pessoas na faixa
etária selecionada. Informação disponíveis somente para anos censitários. Mesmo para estado o
coeficiente de variação da PNAD não recomenda desagregação para essa faixa etária , seguida de faixa
de rendimento.

Razão entre a escolaridade média de negros e não negros na faixa etária de 18 a 29 anos.
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META PREVISTA
PARA O PERÍODO

Indicador 8E

META PREVISTA
PARA O PERÍODO

Indicador 8 F
META PREVISTA
PARA O PERÍODO

META ALCANÇADA NO
PERÍODO
DADO
OFICIAL
DADO
MUNICÍPAL

JUSTIFICATIVA
Não existe dado público municipal e anual que informe anos de estudos todas as pessoas na faixa
etária selecionada. Informação disponíveis somente para anos censitários.

Percentual da população de 18 a 29 anos com menos de 12 anos de escolarização.

META ALCANÇADA NO
PERÍODO
DADO
36,7%
OFICIAL
DADO
MUNICÍPAL

FONTE DO INDICADOR
SIMEC – PAR 2020

Percentual da população de 18 a 29 anos residentes no campo com menos de 12 anos de escolaridade.
META ALCANÇADA NO
PERÍODO

FONTE DO INDICADOR
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DADO
OFICIAL
DADO
MUNICÍPAL

Indicador 8G

META PREVISTA
PARA O PERÍODO

Indicador 8H

META PREVISTA
PARA O PERÍODO

44,3%

SIMEC – PAR 2020

Percentual da população de 18 a 29 entre os 25% mais pobres com menos de 12 anos de escolaridade.

META ALCANÇADA NO
PERÍODO
DADO
59,9%
OFICIAL
DADO
MUNICÍPAL

FONTE DO INDICADOR
SIMEC – PAR 2020

Percentual da população negra entre 18 a 29 anos com menos de 12 anos de escolaridade.

META ALCANÇADA NO
PERÍODO
DADO
50,4%
OFICIAL
DADO
MUNICÍPAL

FONTE DO INDICADOR
SIMEC – PAR 2020

41

PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉROLA D’OESTE
=================CNPJ 75.924.290/0001-69==================
Rua Pres. Costa e Silva, 290 - CEP 85.740-000 - Fonefax:0xx46-5561223
Home Page: https://www.peroladoeste.pr.gov.br/ - E-mail: educacao@peroladoeste.pr.gov.br

IX. Meta sobre a Alfabetização e Analfabetismo Funcional de Jovens e Adultos
Meta: 09

Prazo

Estratégias

Prazo

PARTE B

9.1 - Promover o acesso ao Ensino Fundamental
aos egressos de programas de alfabetização e garantir o
acesso a exames de reclassificação e de certificação da
aprendizagem.

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 Plano,
erradicar o
analfabetismo absoluto
e reduzir em 50%
(cinquenta por cento) a
taxa de analfabetismo
funcional.

2015
A
2025

Não
iniciada

9.2 - Promover chamadas públicas regulares para a
Educação de Jovens e Adultos e avaliação de
alfabetização por meio de exames específicos, que
permitam aferição do grau de analfabetismo de jovens e
adultos com mais de 15 anos de idade.

Não
iniciada

Iniciada em
Andamento

9.3 - Executar em parceria com a área da saúde,
programa de atendimento oftalmológico, auditivo,
psicológico, fisioterapêutico para estudantes da
Educação de Jovens e Adultos.

9.4 -Assegurar a oferta de formação continuada
aos professores que atuam na Educação de Jovens e
Adultos.

9.5 - Viabilizar mecanismos para conscientizar os
funcionários públicos municipais e outros a frequentar a
Educação de Jovens e Adultos a fim de elevar o nível de
sua escolaridade.
9.6 - Para fins de concurso público do Município,
terá como exigência mínima o Ensino Fundamental
completo ou Ensino Médio conforme edital especifico.

Avaliação

Não
iniciada

Não
iniciada
Durante
a
vigência
do
Plano

Previsão
Orçamentária

Ações executadas a
cada estratégia do
Plano

Não
contemplado

- Sem demanda ou
procura

Não
contemplado

- Sem demanda

Não
contemplado

O atendimento
oftalmológico, auditivo,
psicológico,
fisioterapêutico acontece
para todo cidadão que
necessita de
atendimento

Não
contemplado

Não
contemplado

LOA 1226/2020
Atingida
PPA
1086/2017

Exigência mínima do
Ensino Fundamental
completo ou Ensino
Médio conforme edital
especifico do concurso.

Ações para atingir
- Verificar demanda para
programas de alfabetização.
- Parcerias com secretarias
para incentivo aos egressos
de programas de
alfabetização.
-Promover chamadas
públicas regulares para a
Educação de Jovens e
Adultos e avaliação de
alfabetização por meio de
exames específicos.
- Caso haja demanda,
executar em parceria com a
área da saúde, programa de
atendimento oftalmológico,
auditivo, psicológico,
fisioterapêutico específico
para estudantes da
Educação de Jovens e
Adultos.
- Caso haja demanda
oferecer formação
continuada aos professores
que atuam na Educação de
Jovens e Adultos.
- Estudo das possibilidades
de implantar no Plano de
Cargos e Carreira níveis
relativos à sua formação.
- Assegurar a continuidade
de exigência mínima do
Ensino Fundamental
completo ou Ensino Médio
conforme edital especifico
do concurso.
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9.7- Assegurar a qualidade da oferta da Educação
de Jovens e Adultos, com espaços pedagógicos
adequados
(adaptações,
acessibilidade)
às
características dos alunos desta modalidade de ensino.

Indicador 9A

META PREVISTA
PARA O PERÍODO
93,5%

Indicador 9B

META
PREVISTA
PARA O
PERÍODO

Não
iniciada

Não
contemplado

- Sem demanda

Taxa de alfabetização da população de 15 anos ou mais de idades.

META ALCANÇADA NO
PERÍODO
DADO
90,3%
OFICIAL
DADO
MUNICÍPAL

FONTE DO INDICADOR
SIMEC – PAR 2020
Não existe dado público municipal e anual que informe se as pessoas sabem ler ou
escrever. Informação disponível somente para anos censitários.

Taxa de analfabetismo funcional da população de 15 anos ou mais de idade.

META ALCANÇADA NO
PERÍODO

FONTE DO INDICADOR
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DADO
OFICIAL
50%

DADO
MUNICÍPAL

30,1%

SIMEC - PAR
Não existe dado público municipal e anual que informe a escolaridade dos indivíduos,
uma vez que “analfabetismo funcional” foi conceituado no PNE em Movimento como
baixa escolaridade. Informação disponível somente para anos censitários.

X. Meta sobre EJA Integrada à Educação Profissional

PARTE B

Meta: 10

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.

Prazo

2015
A
2025

Estratégias

Prazo

10.1) Apoiar e incentivar a rede estadual na expansão
das matrículas na Educação de Jovens e Adultos de
forma a articular a formação inicial e continuada de
trabalhadores e a educação profissional, objetivando a
elevação do nível de escolaridade do trabalhador.

Durante
a
vigência
do
Plano

10.2) Fomentar em parceria com a Secretaria de
Assistência Social (CRAS) a oferta de cursos de
qualificação para o trabalho voltado para as áreas da
economia local e da demanda existente.

Durante
a
vigência
do
Plano

10.3) Realizar um trabalho de conscientização dos
empresários do Município para que facilitem e apoiam a
participação de seus empregados em cursos
profissionalizantes integrados à educação de jovens e
adultos, baseados na nossa realidade. (Vocação Local,
Casa Familiar, Pronatec entre outros).

Durante
a
vigência
do
Plano

Avaliação

Previsão
Orçamentária

Ações executadas a cada
estratégia do Plano

Não
iniciada

Não
contemplado

Atingida

Não
contemplado

Parcerias de cursos
profissionalizantes com a
Assistência Social e SENAR.
(Panificação, Produtos de
limpezas, Bordados em
Chinelo, Patchwork,
sobremesas, jardinagem,
apicultura, cultivo de
hortaliças ...)

Iniciada em
Andamento

Não
contemplado

- Parcerias com o SENAI;
- Sala do empreendedor;
- Cursos SEBRAE

Ações para atingir
- Verificar demanda para
Educação de Jovens e
Adultos de forma a
articular a formação
inicial e continuada de
trabalhadores e a
educação profissional.
- Disponibilizar além dos
cursos existentes outros
do interesse da
população.

- Incentivar e criar
mecanismos
de
conscientização
dos
empresários para que
facilitem e apoiam a
participação de seus
empregados em cursos
profissionalizantes.

44

PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉROLA D’OESTE
=================CNPJ 75.924.290/0001-69==================
Rua Pres. Costa e Silva, 290 - CEP 85.740-000 - Fonefax:0xx46-5561223
Home Page: https://www.peroladoeste.pr.gov.br/ - E-mail: educacao@peroladoeste.pr.gov.br

Indicador 10A

Percentual de matrículas de Educação de Jovens e Adultos na forma integrada a Educação Profissional.

META PREVISTA
PARA O PERÍODO

META ALCANÇADA NO
PERÍODO
DADO
0,0%
OFICIAL
DADO
0,0%
MUNICÍPAL

25%

FONTE DO INDICADOR
SIMEC – PAR 2020
IPARDES - 2019

XI. Meta sobre Educação Profissional

PARTE B

Meta: 11

Triplicar as matrículas
da educação
profissional técnica de

Prazo

Estratégias
11.1) Realizar pesquisa junto às empresas locais
com o objetivo de levantar as necessidades do setor
produtivo em relação à formação profissional de nível
médio.

2015

Prazo
Durante
a
vigência
do
Plano

Avaliação

Não
iniciada

Previsão
Orçamentária

Não
contemplado

Ações executadas a cada
estratégia do Plano

Ações para atingir
Realizar pesquisa com o
objetivo de levantar as
necessidades do setor
produtivo em relação à
formação profissional de
nível médio.
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nível médio,
assegurando a
qualidade da oferta e
pelo menos 50%
(cinquenta por cento)
da expansão no
segmento público.

A
2025

11.2) Articular os órgãos estaduais e federais
responsáveis pela educação profissional a expansão da
oferta de Educação Profissional Técnica de Nível Médio
nas redes públicas estaduais de ensino de acordo com
realidade vigente.

11.3) Intensificar junto ao Ministério de Educação a
realização de qualificação profissional através do
programa PRONATEC no Município, com cursos de
interesse da comunidade e do empresariado local.

Indicador 11 A

META PREVISTA
PARA O PERÍODO
50 %

Não se aplica
Durante
a
vigência
do
Plano

Durante
a
vigência
do
Plano

Atingida

- Auxilio transporte para o
Colégio Técnico Agrícola de
Francisco Beltrão

Não se aplica
Não
inicida

- Expandir a oferta de
Educação Profissional
Técnica de Nível Médio
de acordo com a
demanda.

- Analisar as
possibilidades da
realização imediata do
Programa PRONATEC
no município.

Número absoluto de matrículas em Educação Profissional Técnica de Nível Médio na rede pública.

META ALCANÇADA NO
PERÍODO
DADO
0,0%
OFICIAL
DADO
MUNICÍPAL

FONTE DO INDICADOR
SIMEC-PAR
IPARDES - 2019
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XII. Meta sobre a Educação Superior

PARTE B

Meta: 12

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 e
expansão para, pelo
menos,
40%
(quarenta por cento)
das novas matrículas,
no segmento público.

Prazo

Estratégias
12.1) Realizar pesquisa junto às empresas locais
com o objetivo de levantar as necessidades do setor
produtivo em relação à formação profissional de nível
superior, incentivando os profissionais da rede
municipal de ensino para formação de professores na
Educação Básica.

Prazo

Durante a
vigência
do Plano

Avaliação

Iniciada
em
andamento

Previsão
Orçamentária

Não
contemplado

Ações executadas a cada
estratégia do Plano
- Distribuição de panfletos
das Instituições oferecendo
cursos
de
Graduação
Superior.

2015
A
2025

12.2) Trabalhar junto ao Ministério de Educação
para a implantação de programas de incentivo à
formação em nível superior de interesse da
comunidade e do empresariado local.

Durante a
vigência
do Plano

12.3) Fomentar a ampliação da oferta de estágio
como parte da formação de nível superior.

Durante a
vigência
do Plano

12.4) Mapear a demanda e apoiar a oferta de
formação de pessoal de nível superior considerando as
necessidades do desenvolvimento do Município, a
inovação tecnológica e a melhoria da qualidade da
educação básica.

Durante a
vigência
do Plano

12.5) Articular junto ao Ministério da Educação
ampliação do programa de inclusão digital no
Município.

Durante a
vigência
do Plano

Não
Inicidada

Não
contemplado

LOA 1226/2020
Atingida
PPA
1086/2017

Iniciada
em
andamento

Não
contemplado

Não se aplica
Iniciada
em
andamento

Ações para atingir
- Realizar pesquisa nas
empresas locais com o
objetivo de levantar as
necessidades do setor
produtivo e divulgar os
cursos existentes
ofertados pelas
instituições de cursos
superiores.
- Verificar possibilidade
de implantação de
programas de incentivo
à formação em nível
superior

- Parceria com o CEINEE
(Centro de Integração
Nacional de Estágio para
Estudantes)
para
contratação de estagiários
no auxílio do professor nas
escolas.
- Plano de Cargos e
Remuneração do magistério
exigência de formação.

- Continuar
parcerias.

- Atendimento
do
TELECENTO na Biblioteca
Cidadã do município, com o
Programa Inclusão Digital.
- Curso de computação pelo
SENAI

- Continuar com os
programas existentes e
articular outros.
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12.6) Incentivar os alunos de escolas públicas a
continuarem os estudos em nível superior, divulgando,
em parceria com instituições de Educação Superior,
dados sobre seleção, cursos e carreiras.

Indicador 12 A

META PREVISTA
PARA O PERÍODO
33%

Durante a
vigência
do Plano

Não
contemplado
Atingida

- Conscientizar e enfatizar a
importância do ENEM para
o ingresso no ensino
superior,
- Divulgação de Instituições
de Ensino Superior pública
e privada, bem como, seus
respectivos cursos.

- Ampliar e dar
continuidade as ações
executadas.

Taxa bruta de matrícula na Educação Superior (TBM)

META ALCANÇADA NO
PERÍODO
DADO
32,0%
OFICIAL
DADO
MUNICÍPAL

FONTE DO INDICADOR
SIMEC - PAR
Não existe base de dados atualizada para cálculo do indicador desta meta a nível municipal.

PARTE B

XIII. Meta sobre a Titulação de Professores da Educação Superior
Meta: 13

Prazo

Estratégias
13.1) Possibilitar o uso de instalações e equipamentos
da rede municipal e das demais secretarias municipais para

Prazo

Durante
a

Avaliação
Sem
demanda

Previsão
Orçamentária

Ações executadas a cada
estratégia do Plano
Disponibilização
de
instalações e equipamentos

Ações para atingir
- Continuar com a ação.

48

PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉROLA D’OESTE
=================CNPJ 75.924.290/0001-69==================
Rua Pres. Costa e Silva, 290 - CEP 85.740-000 - Fonefax:0xx46-5561223
Home Page: https://www.peroladoeste.pr.gov.br/ - E-mail: educacao@peroladoeste.pr.gov.br
Elevar a qualidade
da educação
superior e ampliar a
proporção de
mestres e doutores
do corpo docente em
efetivo exercício no
conjunto do sistema
de educação
superior para 75%
(setenta e cinco por
cento), sendo, do
total, no mínimo,
35% (trinta e cinco
por cento) doutores.

a aplicação dos instrumentos de avaliação do ensino
superior.

vigência
do
Plano

13.2) Dar condições para que os profissionais do
magistério e demais profissionais matriculados em cursos
superiores participem dos instrumentos de avaliação
organizados pelas instituições de ensino superior.

Durante
a
vigência
do
Plano

13.3) Realizar uma pesquisa entre os profissionais da
educação graduados em Pedagogia da rede municipal e da
rede estadual de ensino, objetivando obter informações
sobre as necessidades e os aperfeiçoamentos que devem
ser aplicados neste curso em relação à educação básica.

Durante
a
vigência
do
Plano

2015
A

75%

municipais para reuniões
palestras e cursos segundo
demanda e procura das
instituições
de
ensino
superior.

2025

Indicador 13 A

META PREVISTA
PARA O PERÍODO

Não
contemplado

Sem
demanda

Não
contemplado

Não
contemplado
Atingida

- Levantamento das
necessidades dos
profissionais da educação
em relação à cursos na
educação básica.
- Grupo de estudo,
- Núcleo de cooperação
estado e municípios .

- Parcerias com
Instituições em nível
superior e estadual

Taxa líquida de escolarização na graduação (TLE)

META ALCANÇADA NO
PERÍODO
DADO
OFICIAL

FONTE DO INDICADOR
Não existe base de dados atualizada para cálculo do indicador
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DADO
MUNICÍPAL

99,9%

Indicador 13 B

Dados obtidos na Secretaria Municipal de Educação de Pérola D’ Oeste

Percentual de docentes com Doutorado na Educação superior

META PREVISTA
PARA O PERÍODO

META ALCANÇADA NO
PERÍODO
DADO
OFICIAL
DADO
MUNICÍPAL

35%

JUSTIFICATIVA
Não se aplica a municípios. O Limitador é que o indicador só é possível ser replicado para municípios em
que há oferta de Educação Superior. Ainda assim, o dado é pouco fidedigno pois o professor pode ou não
residir no mesmo município da instituição do Ensino Superior. A fonte de dados o Senso de Ensino Superior
do INEP.

XIV. Meta sobre Pós-Graduação

PARTE B

Meta: 14

Elevar gradualmente o
número de matrículas
na pós-graduação
stricto sensu, de modo
a atingir a titulação

Prazo

2015
A

Estratégias
14.1) Incentivar os interessados a buscar o
financiamento da pós-graduação stricto sensu por meio
das agências oficiais de fomento.

Prazo

Avaliação

Durante
a
vigência
do
Plano

Atingida

Previsão
Orçamentária
Não
contemplado

Ações executadas a cada
estratégia do Plano
- Disponibilização de
folders e informativos de
financiamentos, bem como
Convênios de Consignado
para funcionários públicos
em diversas agências de
crédito.

Ações para atingir
- Continuar divulgando e
incentivando para a pósgraduação.
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anual de 60.000
(sessenta mil) mestres
e 25.000 (vinte e cinco
mil) doutores.

2025

14.2) Possibilitar o uso de instalações e
equipamentos da rede municipal e das demais secretarias
municipais para oferta de cursos de pós-graduação stricto
sensu, utilizando inclusive metodologias, recursos e
tecnologias de educação à distância.

14.3) Estimular a participação dos profissionais nos
cursos de pós-graduação stricto sensu.

14.5) Apoiar intercâmbio científico e tecnológico,
intermunicipal e internacional, entre as instituições de
ensino, pesquisa e extensão.

Durante
a
vigência
do
Plano
Durante
a
vigência
do
Plano

Não há
demanda

Atingida

Não
contemplado

Não
contemplado

- Conscientização e
estimulo para participação
dos profissionais nos
cursos de pósgraduação stricto sensu.
Transporte
Intercambio.

Atingida

para

Viabilizar
apoio
conforme a demanda.

Não
contemplado

Número de títulos de Mestrado concedidos por ano.

Indicador 14A
META
PREVISTA
PARA O
PERÍODO

Durante
a
vigência
do
Plano

Disponibilização
das
instalações municipais para
realização de cursos de
Pós-Graduação, segundo
demanda e procura.

META ALCANÇADA NO
PERÍODO
DADO
OFICIAL
DADO
MUNICÍPAL

JUSTIFICATIVA

Não se aplica a municípios. O limitador para o indicador é que a Coordenação de
Aperfeiçoamento de
Pessoal de Nível Superior (CAPES) divulga o dado apenas para o estado, ressaltando que esse dado
se refere ao estado onde foi concedido o título. O dado não é disponível para o município.
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Indicador 14B

META
PREVISTA
PARA O
PERÍODO

Número de títulos de Doutorado concedidos por ano.

META ALCANÇADA NO
PERÍODO
DADO
OFICIAL
DADO
MUNICÍPAL

JUSTIFICATIVA

Não se aplica a municípios. O limitador para o indicador é que a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de
Nível Superior (CAPES) divulga o dado apenas para o estado, ressaltando que esse dado se refere ao estado onde
foi concedido o título. O dado não é disponível para o município.

XV. Meta sobre a Formação de Professores

PARTE B

Meta: 15

Garantir, em regime
de colaboração entre
a União, os Estados,
o Distrito Federal e
os Municípios, no
prazo de 1 (um) ano
de vigência deste
Plano, política

Prazo

2015

Estratégias

Prazo

Avaliação

15.1 Incentivar estudantes matriculados em curso
de licenciatura para atuar como profissionais no
magistério da educação básica.

Durando
a vigência
do Plano

Atingida

15.2) Viabilizar parceria com o MEC no que tange a
oferta de cursos e programas especiais para assegurar
formação específica em sua área de atuação aos
docentes com formação de nível médio na modalidade
normal, não-licenciados ou licenciados em área diversa

Durando
a vigência
do Plano

Iniciada
em
andament
o

Previsão
Orçamentária
Não
contemplado

Ações executadas a cada
estratégia do Plano
-Oferta de vagas de estágio
para as instituições de ensino
municipal.

Não se aplica

- Programa Tempo de
Aprender –Mec
- Parceria com o governo do
Paraná formações.

Ações para atingir
- Concurso Público na
área da educação;
- Processo Seletivo
Simplificado
- Aderir programas
disponibilizados pelo
MEC.
- Dar continuidade com
a parceria.
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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 A

A

da atuação docente, em efetivo exercício.

2025

15.3)
Elaborar
diagnóstico
referentes
às
necessidades de formação de profissionais da educação
e da capacidade de atendimento, o qual define
obrigações entre os mesmos.

15.4) Incentivar os professores a utilizar a
plataforma eletrônica para organizar a oferta e as
matrículas em cursos de formação inicial e continuada de
profissionais da educação, bem como para divulgar e
atualizar seus currículos eletrônicos.

Durando
a vigência
do Plano

Atingida

Atingida
Durando
a vigência
do Plano

Não
contemplado

- Levantamento de dados da
formação dos professores na
educação municipal;
- Fornecimento de subsídios
para que os profissionais
obtenham a formação
necessária exigida.
- Divulgação de vagas de
Graduação em pedagogia da
Não
UAB (UNIVERSIDADE
contemplado
ABERTA DO BRASIL).
- Divulgação de cursos online
ofertadas pela Undime e o
governo do Paraná.
Não se aplica Buscar parcerias ao Ministério da
Educação programas específicos
para formação de profissionais da
educação

- Grupo de estudo
referente ao Referencial
Curricular do Paraná.

- Continuar com a ação.

15.5) Viabilizar junto ao Ministério da Educação
programas específicos para formação de profissionais da
educação para as escolas do campo e para a educação
especial.

Durando
a vigência
do Plano

Não
iniciada

15.6) Valorizar as práticas de ensino e os estágios
nos cursos de formação de nível médio e superior dos
profissionais da educação, visando ao trabalho
sistemático de articulação entre a formação acadêmica e
as demandas da educação básica.

Durando
a vigência
do Plano

Atingida

Não
contemplado

15.7) Viabilizar mecanismos para subsidiar o
professor na preparação de aulas, disponibilizando
roteiros didáticos e material suplementar.

Durando
a vigência
do Plano

Atingida

Não
contemplado

- Valorização das práticas de
ensino e os estágios nos
cursos de formação de nível
médio e superior dos
profissionais da educação;
- Praticas de Estagio nas
escolas.
- Disponibilização de recursos
necessários.

- Continuar divulgando

- Material de Apoio
disponibilizado pelo
governo do Paraná

Proporção de docência com professores que possuem formação superior compatível com a área de conhecimento que lecionam na
Educação Básica.

53

PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉROLA D’OESTE
=================CNPJ 75.924.290/0001-69==================
Rua Pres. Costa e Silva, 290 - CEP 85.740-000 - Fonefax:0xx46-5561223
Home Page: https://www.peroladoeste.pr.gov.br/ - E-mail: educacao@peroladoeste.pr.gov.br

META
PREVISTA
PARA O
PERÍODO
100%

META ALCANÇADA NO
PERÍODO
DADO
OFICIAL
DADO
MUNICÍPAL

FONTE DO INDICADOR

SIMEC – PAR 2020

69,7%

Dados obtidos na Secretária Municipal de Educação de Pérola D’ Oeste

99,9%

XVI. Meta sobre a Formação Continuada e Pós-Graduação de Professores

PARTE B

Meta: 16

Formar, em nível de
pós-graduação,
50% (cinquenta por
cento) dos
professores da
educação básica,
até o último ano de
vigência deste
Plano, e garantir a
todos (as) os (as)
profissionais da
educação básica
formação
continuada em sua
área de atuação,

Prazo

2015
A

Estratégias
16.1) Realizar em regime de colaboração
planejamento estratégico para dimensionamento da
demanda por formação profissional: cursos, formação
continuada, seminários, conferências na área de
educação e fomentar a respectiva oferta por parte das
instituições públicas de Educação Superior, de forma
articulada às políticas de formação do Município.

Prazo

Avaliação

Durando
a
vigência
do
Plano

Atingida

Previsão
Orçamentária
Não
contemplado

Ações executadas a
cada estratégia do Plano
- Equipe Multidisciplinar;
- Núcleo de Cooperação
Estado e Municípios;
- Professor em Ação;
- Palestras e Seminários
online.
- Formações continuada e
especificas;
- Parcerias com a UFSS de
Realeza e Famper de
Ampére, para formações.

Não se aplica

- Disponibilização de
materiais específicos para
o apoio didático do
professor,

2025

16.2) Manter e ampliar programa de composição de
acervo com livros didáticos, paradidáticos, literatura e
dicionários, sem prejuízo de outros, a ser disponibilizado
para os professores das escolas da rede pública de

Atingida
Durando
a
vigência

Ações para atingir
- Disponibilizar
estratégicas para
dimensionamento da
demanda por formação
profissional;

- Manter e ampliar
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considerando as
necessidades,
demandas e
contextualizações
dos sistemas de
ensino.

educação básica.

REMUNERAÇÕES EQUIVALENTES A OUTROS
PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR
16.1) Viabilizar a valorização dos profissionais do
magistério dar-se-á quanto a qualificação profissional
em nível superior (licenciatura), pós-graduação lato ou
stricto sensu, formação continuada, cursos, seminários
e conferências na área de Educação de forma
progressiva mediante promoção na carreira.

50%

Atingida
Durando
a
vigência
do
Plano

LOA1226/2020
PPA 086/2017

- Livros destinados ao
professor pelo MEC;
- PNLD – Programa
Nacional do Livro
Didático.
-Valorização
dos
profissionais bianualmente
através do Plano de
Cargos e Salários do
Magistério de acordo com
sua qualificação.

- Reavaliar
Cargos e
Magistério.

o Plano
Salários

Percentual de professores da Educação Básica com pós-graduação lato sensu ou stricto sensu.

Indicador 16A
META
PREVISTA
PARA O
PERÍODO

do
Plano

META ALCANÇADA NO
PERÍODO
DADO
OFICIAL
DADO
MUNICÍPAL

FONTE DO INDICADOR

87,2%

SIMEC - PAR

93,2%

IPARDES - 2019
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XVII. Meta sobre a Valorização do Professor

PARTE B

Meta: 17

Valorizar
os(as)
profissionais
do
magistério
das
redes públicas de
educação básica de
forma a equiparar
seu
rendimento
médio ao dos (as)
demais
profissionais com
escolaridade
equivalente, até o
final do sexto ano
de vigência deste
Plano.

Prazo

2015
A

Estratégias
17.1) Assegurar 33% de hora atividade aos
professores conforme prevê o a lei do piso nacional e
do Plano de Cargo e Salário do Magistério Público
para fins de preparação de aulas, avaliações,
reuniões pedagógicas, trabalhos com a comunidade
e participação em curso de aperfeiçoamento.

Prazo

2018

Avaliação
Iniciada e
em
andamento

Previsão
Orçamentária

LOA 1226/2020
PPA 1086/2017

Ações executadas a
cada estratégia do Plano
- Assegurado 30% de hora
atividade aos professores
no
Plano de
Cargo
remuneração
do
magistério;

Ações para atingir
- Assegurar 33% de hora
atividade aos professores
conforme Lei Municipal
889/2013.

2021
17.2) Assegurar aos profissionais do magistério
o cumprimento do artigo Nº 5 da Lei 11.738 de 16 de
julho de 2008, que dispõe sobre o Piso Nacional do
Magistério.

Durante a
Vigência
do Plano

17.3) Assegurar aos profissionais do magistério,
o cumprimento da jornada de trabalho no que dispõe
o Plano de Cargo e Salário dos Profissionais do
Magistério, conforme regulamento e edital especifico
de distribuição de aula.

Durante a
Vigência
do Plano

Atingida
LOA 1226/2020
PPA 1086/2017

Atingida
LOA01226/2020
PPA 1086/2017

- O piso salarial profissional
nacional do magistério
público
da
educação
básica será atualizado,
anualmente, no mês de
fevereiro.

- Atualizar Tabela Salarial
conforme o Piso Nacional
do Magistério

- A jornada de trabalho é
executada conforme prevê
o plano de cargo e salário
dos
profissionais
do
magistério;
Transporte
dos
professores com rota do
transporte
escolar
ou
pagamento da gratificação
de difícil acesso, conforme
prevê
estatuto
do
magistério.
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17.4) Assegurar os benefícios concedidos no
Plano de Cargos, Carreira e Remuneração do
Magistério Público, segundo a lei do Piso Nacional do
Magistério.

/
Indicador 17A

META
PREVISTA
PARA O
PERÍODO
100%

Durante a
Vigência
do Plano

Atingida
LOA 1226/2020
PPA1086/2017

Todos os professores em
início de carreira recebem
a lei do Piso Nacional do
Magistério, aumentando
gradativamente de acordo
com sua graduação e
avanço por merecimento

Razão entre o salário médio de professores na Educação Básica da Rede Pública (não Federal) e o salário médio de não professores,
com escolaridade equivalente.

META ALCANÇADA NO
PERÍODO
DADO
OFICIAL
DADO
MUNICÍPAL

JUSTIFICATIVA

Não existe base de dados atualizada para cálculo do indicador

*Salário inicial de acordo com o Piso Nacional e Plano de cargos e Salário, Carreira
e Remuneração do Magistério Público de Pérola D’ Oeste - PR
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XVIII. Meta sobre o Plano de Carreira Docente
Prazo

PARTE B

Meta: 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.

Prazo

Avaliação

Estratégias

18.1 - Estruturar a rede municipal de ensino
buscando atingir, em seu quadro de profissionais do
magistério, 90% de servidores nomeados em cargos de
provimento efetivo.

2017

18.2- Cumprir regulamento especifico de
acompanhamento
do
professor
iniciante,
supervisionado por profissional do magistério com
experiência de ensino, a fim de fundamentar, com base
em avaliação documentada, a decisão pela efetivação
ou não efetivação do professor ao final do estágio
probatório.

2017

18.3- Assegurar e aprimorar a avaliação de
desempenho à progressão na carreira dos profissionais
da educação conforme prevê no Plano de Cargos,
carreira e remuneração do Magistério Público Municipal.

2017

18.4 - Firmar parceria em regime de colaboração com
MEC, para implantar e realizar, Programa de Formação
Continuada para Agente de Serviços Gerais,
Alimentação e Auxiliar Administrativo de apoio à
educação atuante na Secretaria Municipal de Educação
e nas escolas municipais.

Durante a
Vigência
do Plano

Previsão
Orçamentária

Atingida
LOA 11226/2020
PPA 1086/2017

Ações executadas a
cada estratégia do
Plano
- Concurso Público para
efetivação
de
professores
na
Educação Básica;

Ações para atingir a
meta

- Avaliação anual
documentada do
desempenho do
profissional em estágio
probatório, acarretando
em sua efetivação ou
não na carreira do
magistério. Previsto no
Plano de Cargos e
Salário.
Avaliação
por
merecimento executada
anualmente
- Quadro de profissionais
do magistério 100%
concursados;
Pagamento
da
gratificação do difícil
acesso;

- Aperfeiçoar o sistema
de avaliação e
acompanhamento do
profissional em estágio
probatório.

2015
A
2025

Atingida
Não se aplica

Atingida
LOA1226/2020
PPA 1086/2017

Não
atingida

Não se aplica

Estudo
possibilidades.

das
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18.5- Articular aos órgãos competentes a
viabilidade da criação de Lei especifica que inclua os
profissionais da educação (Agente de Serviços Gerais,
Alimentação e Auxiliar Administrativo) no Plano de
Cargos, Carreira e Remuneração dos Profissionais da
Educação.

Indicador (no)

META
PREVISTA
PARA O
PERÍODO
00,00%

Durante a
Vigência
do Plano

Não
atingida

Não contemplado

- Estudo para unificar os
cargos das leis 889/13 e
lei
nº771/11professores,
Serviços
Gerais e Alimentação,
Auxiliar Administrativo,
Nutricionista e motorista
III do Transporte Escolar,
para um único Plano de
remuneração de Cargos
e
salários
dos
profissionais
da
Educação Municipal.

Descrição do indicador

META ALCANÇADA NO
PERÍODO

FONTE DO INDICADOR

DADO
OFICIAL
DADO
MUNICÍPAL
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IXX. Meta sobre a Gestão Democrática

PARTE B

Meta: 19

Prazo

Assegurar condições, no
prazo de 2 (dois) 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.

Estratégias

19.1) Assegurar em lei específica a
observância de critérios técnicos para a escolha
de diretor(a) da escola, garantindo a participação
da comunidade escolar.

Prazo

Avaliação

Previsão
Orçamentária

Atingida

Não contemplado

2017

Ações executadas a
cada estratégia do
Plano
- Eleição para Diretor
de acordo com a Lei
Municipal Nº 228/99.

Ações para atingir a meta

Atualização
da
Municipal Nº 228/99.

2015
A
2017

19.2) Viabilizar junto ao MEC, Programa de
Formação Continuada específica para os
gestores escolares e membros dos Conselhos
Escolares.

Durante a
Vigência
do Plano

Não
iniciada

Não se aplica

19.3) Fortalecer o Conselho Municipal de
Educação como órgão de acompanhamento das
atividades da Secretaria Municipal de Educação

Durante a
Vigência
do Plano

Atingida

Não se aplica

Viabilizar
formação
específica para os gestores
escolares e membros dos
Conselhos
Escolares
e
demais interessados;
- Reestruturação do
Estatuto do Conselho
Escolar

Acompanhar
as
deliberações aprovadas pelo
Conselho Escolar.

Descrição do indicador
META
PREVISTA
PARA O
PERÍODO

Lei

META ALCANÇADA NO
PERÍODO

FONTE DO INDICADOR
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00,00%

DADO
OFICIAL
DADO
MUNICÍPAL

XX. Meta sobre o Financiamento da Educação

PARTE B

Meta: 20

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

Prazo

2015
A
2025

Estratégias

Prazo

Avaliação

Previsão
Orçamentária

Ações executadas a
cada estratégia do
Plano
- Audiência Pública
referente aos recursos
destinados à
educação.
- Acompanhamento do
Conselho do FUNDEB
- Portal Transparência;
- Conselhos

20.1- Aperfeiçoar e ampliar os mecanismos de
acompanhamento
dos
recursos
públicos
destinados e aplicados em educação.

Durante a
Vigência
do Plano

Atingida

Não
contemplado

20.2 - Fortalecer, em parceria com o Estado e
União os mecanismos e os instrumentos que
promovam a transparência e o controle social na
utilização dos recursos públicos aplicados em
educação.

Durante a
Vigência
do Plano

Atingida

Não
contemplado

20.3 - Assegurar, em regime de colaboração,
programas articulados e permanentes de
formação dos membros integrantes dos conselhos
de apoio à educação.
20.4- Garantir, às Instituições de Ensino, o repasse
de recursos para uso necessário de reparos e
manutenções dos prédios escolares.

Durante a
Vigência
do Plano

Iniciada e
em
andamento

Não
contemplado

- Formação para
conselheiros do
FUNDB

Durante a
Vigência
do Plano

Atingida

LOA 1226/2020
PPA 1086/2017

- Levantamento e
execução das
necessidades de
reparos e obras nas
escolas municipais;
- Construção de
passarela;
- Pintura e reformas;

Ações para atingir a
meta
- Manter e aprimorar

- Aprimorar e
fortalecer
mecanismos para
transparência em
recursos públicos na
educação.
- Manter formação.

- No início de cada
Ano Letivo
- Construção de salas
na escola Nossa
Senhora do Rosário.
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- Cercas em torno da
escola
20.5 - Acompanhar e desenvolver legislações
previstas no PNE que tratam do investimento
público na educação definindo o Custo AlunoQualidade (CAQ) como parâmetro de referência
para dotação orçamentária do município de Pérola
D' Oeste e do financiamento da Educação Básica.

Indicador (no)

META
PREVISTA
PARA O
PERÍODO
00,00%

Durante a
Vigência
do Plano

Atingida

LOA 1226/2020
PPA 1086/2017

- Acompanhar e
desenvolver
legislações previstas
no PNE que tratam do
investimento público na
educação definindo o
Custo AlunoQualidade

Descrição do indicador

META ALCANÇADA NO
PERÍODO

FONTE DO INDICADOR

DADO
OFICIAL
DADO
MUNICÍPAL
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
O monitoramento, processo contínuo, desde a implementação do PME em 2015, até o presente momento, segue acompanhando e analisando
cada uma das metas, bem como cada uma das estratégias estabelecidas, verificando os avanços e retrocessos através dos índices disponibilizados
em sites oficiais e do registro quanto às observações feitas pela Equipe Técnica.
A respeito da Educação Infantil várias ações foram efetivas, desde formação para os professores, construção coletiva do projeto Político
Pedagógico, a efetivação da construção da nova creche, com mobiliário adequado e completo para o atendimento de crianças na faixa etária de 0 a
5 anos, em tempo parcial e integral, bem como, aquisições de materiais didáticos, acervo literário, assim como, aquisição de eletrônicos e
eletrodomésticos que facilitam o trabalho e as metodologias do ensino. Contando também com a contratação de estagiários para auxiliar os
professores, porem devido a Pandemia do COVID – 19, não foram abertas novas turmas e não houve atendimento presencial das crianças. Pensando
no desenvolvimento das crianças atendidas pelo Centro, iniciamos formalmente as atividades remotas através do Decreto Municipal 56/ 2020, o
qual, legaliza e orienta a proposta de atividades remotas, os responsáveis retiram a apostila quinzenalmente e interagem com os professores via
WhatsApp, através de fotos e vídeos, sendo um forte instrumento para a avaliação do desenvolvimento individual de cada criança. Além das apostila
com atividades foram disponibilizado a cada quinze dias um brinquedo confeccionado com matérias recicláveis, para brincadeiras no dia a dia da
criança e uma literatura infantil, estimulando a prática da leitura. ,
Sabendo que na Educação Infantil o eixo principal e as Interações e Brincadeiras investiu-se significativamente na reforma dos parques e
aquisição de um playground e brinquedos avulso, sempre pensando no desenvolvimento pleno das crianças.
( cobertura )
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Sobre o Ensino Fundamental a meta é garantir a universalização do ensino de 9 anos para a população de 6 a 14 anos. Infelizmente não foi
disponibilizado programas para atividades em tempo integral/atividades no contraturno, o município sem a parceria com o governo Estadual e
Federal fica impossibilitado financeiramente de propor tais atividades. Para manter o controle da evasão escolar construíram-se ferramentas para
evitá-la. Incentivou-se a formação continuada a profissionais do Ensino Fundamental. O acesso à rede mundial de computadores em todas as
escolas do município está garantido, através do Programa Escola Conectada - MEC contemplando todas as Escolas Municipais.
Quanto a Alfabetização e ao Ensino Fundamental, paralisou-se as ações anteriormente executadas, as quais estavam contribuindo para o
desenvolvimento da aprendizagem. Devido a Pandemia, não foram realizadas as Avaliações Diagnósticas Municipais, Avaliação de Fluência em
Leitura e Prova Paraná, as aulas não presenciais foram estabelecidas através do Decreto Municipal 40/2020 e normatizadas pela Resolução Nº
01/2020 de 23 de abril de 2020 – SME. Para essa realidade buscou-se fomentar a qualidade da educação básica em todas as etapas e modalidades
através de formação continuada com os professores, apoio técnico na área de informática, entre outros. Buscando cumprir o Projeto Político
Pedagógica. Já no Atendimento Educacional Especializado - AEE, os professores atuaram em parceria com os professores regentes e com a equipe
escolar, desempenhando suas funções de orientação na adequação de conteúdos e materiais e no provimento de orientações e apoio específicas às
famílias.
Algumas metas do PME, não tivemos muitas ações. Precisamos construir mecanismos para verificação da escolaridade média da população
de 18 a 29 anos, com intuito de elevar a escolaridade de jovens e adultos no município; fomentar a oferta de cursos de qualificação para o trabalho
voltado para as áreas da economia local em parceria com o CRAS.
Um desafio é o de ampliar mecanismos para erradicar o analfabetismo (absoluto e funcional) no município e o de ampliar a oferta de matrículas
da educação profissional e técnica de nível médio, assim como o de continuar elevando a taxa bruta de matrícula na educação superior e em
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programas de pós-graduação stricto senso visando melhor desempenho profissional e consequentemente a qualidade na educação, analisamos que
não há procura de interessados para tal finalidade. Quanto aos docentes municipais do quadro do magistério têm como requisito de ingresso:
Concurso Público com habilitação superior qualificada, bem como direitos assegurados no Plano de Cargos e Salário do Magistério.
O ano de 2020 foi atípico e especial, possibilitando adaptações escolares, familiares e sociais, a aprendizagem de fato dos educandos será
medida com avaliações diagnósticas, no retorno das aulas presenciais, as quais nos darão recursos para planejarmos e analisarmos intervenções
eficazes para a qualidade educacional. Quanto ao Plano Municipal de Educação continuaremos observando, monitorando e avaliando cada meta.

5. ANEXO
Agenda de trabalho
Com o objetivo de apresentar agenda de trabalho apresentamos abaixo o cronograma com as ações e período de execução referente ao
Monitoramento e a avaliação do PME.
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ETAPAS
ETAPAS
I. Organizar
o trabalho
(atividade
anual)

AÇÃO

2 – Distribuir o trabalho aos membros da
Equipe Técnica.
3 - Definir os instrumentos de coleta de
dados / informações.

5- Reunir os membros da Equipe Técnica e
traçar o cronograma de estudo.

1– Estudar as Metas e Estratégias.

II. Estudar
o plano
2- Definir indicadores para as metas abertas
(decenais), de acordo com o ciclo avaliativo.

RESPONSÁVEIS

Secretário (a) de Educação.

Equipe Técnica e Comissão
Coordenadora.

PRAZOS

OBSERVAÇÕES

De 16/03/2020 até
31/12/2020
De 23/03/2020 até
31/12/2020

Secretário(a) de Educação.

De 30/03/2020 até
29/05/2020

Equipe Técnica, SME e Comissão
Coordenadora.

De 30/03/2020 até
26/03/2021

Equipe Técnica, SME e Comissão
Coordenadora.

De 30/03/2020 até
31/03/2021

Documentar em ata.

1-Documentar em ata.

2-Documentando-os
através de Nota Técnica.

66

PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉROLA D’OESTE
=================CNPJ 75.924.290/0001-69==================
Rua Pres. Costa e Silva, 290 - CEP 85.740-000 - Fonefax:0xx46-5561223
Home Page: https://www.peroladoeste.pr.gov.br/ - E-mail: educacao@peroladoeste.pr.gov.br
(atividade
anual)

III.
Monitorar
continuame
nte as
metas e
estratégias
(atividade
anual)

Equipe Técnica, com ciência da
Comissão/SME

De 28/09/2020 até

1 – Realizar a coleta de dados
disponibilizados pelas Instituições
responsáveis pela Educação.

Equipe Técnica.

De 26/10/2020

2 - Reunir os membros da Equipe Técnica
para relatar, analisar e digitar os dados
coletados.

Equipe Técnica, se possível com a
participação do(a) Secretário(a) de
Educação.

3- Apresentar o Relatório Anual de
Monitoramento.

Equipe Técnica.

3- Elaborar Notas Técnicas

30/11/2020

a 20/11/2020

De 23/11/2020

3- O Relatório deve ser
encaminhado oficialmente
contendo a Ficha
preenchida, as Notas
Técnicas elaboradas e
outras informações
relevantes.

a 11/12/2020

De 14/12/2020
a 18/12/2020
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1 - Analisar e validar os Relatórios Anuais de
Monitoramento no seu conjunto.

IV. Avaliar
periodicame
nte o plano
(atividade
bienal)

2- Elaboração do documento “Avaliação do
Plano Municipal de Educação - Versão
Preliminar”.

3 – Análise e validação do Relatório
Preliminar.

4- Organizar o processo de consulta pública
do PME (Conferência Municipal, Audiência
Pública ...).

Equipe Técnica.

De 14/12/2020

1- Documentar em ata.

a 18/12/2020

Equipe Técnica.

De 01/10/2021
a 22/10/2021

3- Cabe um reestudo das
condições do município, a
consideração de novos
instrumentos legais que
possam ter surgido no
período.

Secretário(a) Municipal de Educação De 25/10/2021
e Comissão Coordenadora do PME.
a 08/11/2021

Comissão Coordenadora do PME.

5 – Documentar em ata, e
lista de presença.
De 08/11/2021
a 12/11/2021

5 – Realização da Conferência Municipal do
PME

Comissão Coordenadora do PME,
Equipe Técnica

8- Via Projeto de Lei
26/11/2021
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6-– Sistematizar as sugestões recebidas pela
conferência.

7 – Envio do “Relatório de avaliação do PME
- Versão Final” à Secretaria Municipal de
Educação.

8 – Revisão de políticas, ações e/ou
proposições de alterações no Plano vigente,
se necessário.

Equipe Técnica com revisão da
Comissão Coordenadora.
De 29/11/2021
Comissão Coordenadora do PME,
Equipe Técnica

a 10/12/2021

De 10/12/2021
Secretaria Municipal de Educação e
Equipe Técnica

a 15/12/2021

De 15/12/2021
a 24/12/2021

Pérola D´Oeste, 06/03/2020

SIRLAINE I. L. GATTINI
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
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Atas o processo de monitoramento 2020
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Alguns Termos de Adesão:
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Fotos Educação de Pérola D’ Oeste – PR - 2020

Figura 1 Curso Método das Boquinhas

Figura 2 Projeto Sou 10 em Matemática
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Figura 3 Reunião Pedagógica

Figura 4 Construção passarela Escola de Conciolândia
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Figura 5 Conclusão da nova creche municipal

Figura 6 Reforma do Parquinho Escola de Esquina Gaúcha
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Figura 7 Pintura e reforma Escola São Francisco de Assis

Figura 8 Pintura da quadra Escola Tiradentes
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Figura 9 Playground Escolas de Conciolândia, Esquina Gaúcha e Tiradentes
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