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DADOS DE REFERÊNCIA DO RELATÓRIO  

 

Tipo de Relatório: ( X  ) de Monitoramento   (   ) de Avaliação 

Período analisado: 01 de janeiro de 2018 a 31 de dezembro de 2018 

  

 

CÓPIA DA PARTE “A” DA  

FICHA DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO PME 

 

Município:  
Marilândia do 

Sul 
Cód. 

Município: 
4114906 Microrregião: Apucarana Mesorregião: 

Norte Central 
Paranaense 

UF Paraná 

Plano Municipal 
de Educação: 

Lei nº 256/2015 

Períodos de 
Avaliação 
previstos:  

Anual 
Ano da primeira 

avaliação: 
2017 

Comissão 
Coordenadora:  

Angelita Aparecida Varella Sasso - Coordenadora Municipal de Sistematização do PME  
Leila Aparecida Abrahão de Andrade - Coordenadora Municipal de Sistematização do PME 
Kelly Cristy Zanlorenzi  - Representante do Poder executivo 
Marli Chagas Rodrigues - Representante do Poder executivo 
Cradenil Aparecida da Silva Shibao  - Representante do Legislativo 
Tatiane Gergia Martinez - Representante do Legislativo 
Ionice Aparecida Pereira - Representante da Secretaria Municipal de Educação  
Joelma Cristina Marques - Representantes da Secretaria Municipal de Educação 

Ato legal que 
nomeou a 
Comissão 
Coordenadora nº 
334/2017 
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Elaine Dantas dos Santos - Representante das Escolas Municipais 
Gisiane Maria Rossi - Representante das Escolas Municipais  
Heliani Gabriel Oliveira da Silva - Representante das Escolas Municipais Jucimari Bonetti do Nascimento - 
Representante das Escolas Municipais Rosangela Cordeiro da Fonseca - Representante das Escolas Municipais 
Aplínio Rogério Arantes - Representante das Escolas Municipais 
Terezinha Shuba Gutieres - Representante das Escolas Municipais 
Jane Nogueira de Abreu Casado - Representantes dos pais  
Michaele Nothnagil – Representante dos pais 
Eliane Manglialardo Burilli - Representante dos Professores  
Eliane Fernandes da Paz - Representante dos Professores  
Jessica Aparecida de Jesus Oliveira - Representantes dos Professores Edson de Oliveira Casado Júnior - 
Representantes dos Segmentos Religiosos 
Sineval Ribeiro da Silva - Representantes dos Segmentos Religiosos Lourdes Aparecida Gutieres - 
Representantes da Assistência Social 
Paloma Andressa Xavier de Paula - Representantes da Assistência Social Helen Beatrice de Oliveira Proença - 
Representantes do Conselho Tutelar   
Jane Cecilia dos Santos Lunguinho - Representantes do Conselho Tutelar 
Ilso Santos Moreira - Representante da EMATER 
 
Lucimar Calixto Camolesi - Representante do Comércio 
Anderléia Bueno Mileski - Representante da Secretaria de Meio Ambiente 
Daiane Cristina da S. Martinelli - Representante da Alimentação Escolar 
Àurea Luzia Farias Paulo - Representante da Cultura 
Rosinha de Fátima Polese - Representante do PROMENOR 
Valdemir Firmino Rafael - Representante da Patrulha Escolar 
José Rui Rodrigues - Representante do Conselho Municipal de Educação Neusa Nunes Dias Turini - 
Representante do Conselho Municipal de Educação 
Edina Ferreira Delamico Sene - Representante do Administrativo 
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Equipe Técnica: 

Angelita Varella Sasso - Representantes da Secretaria Municipal de Educação  
Leila Aparecida Abrahão de Andrade - Representantes da Secretaria Municipal de Educação 
Joelma Cristina Marques - Representantes da Secretaria Municipal de Educação  
 Kelly Cristy Zanlorenzi - Representante do Poder Executivo 
Cradenil Aparecida da Silva Shibao - Representantes do Legislativo 
Tatiane Georgia Martinez - Representantes do Legislativo 
Elaine Regina Dantas dos Santos - Representante das Escolas Municipais  
Heliani Gabriel Oliveira da Silva - Representante das Escolas Municipais  
Jucimari Bonetti do Nascimento - Representante das Escolas Municipais 
 Aplinio Rogério Arantes - Representantes das Escolas Estaduais 
Terezinha Shuba Gutierrez - Representantes das Escolas Estaduais 
Michaele Nothnagil - Representante dos pais 
Jéssica de Jesus de Oliveira - Representante dos Professores 
 Áurea Luzia Farias Paulo – Representante da Cultura  
Edina Ferreira Delamico Sene - Representante do Administrativo 

Ato legal que 
nomeou a Equipe 
Ténica nº 
346/2017 

 

 

 

 

 

 



  SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA  
SEMEC – MARILÂNDIA DO SUL - PARANÁ 

        Rua Arnaldo Fairo Busato 634 -  CEP 86 825 000   Fone/Fax 43 34282100 
                                                                 e-mail: nossaeducacao@yahoo.com.br 

5 

 

 

Sumário 
Apresentação ........................................................................................................................................................................................................................................... 6 

Comportamento das Metas e Estratégias no período…. .................................................................................................................................................................................... 7 

Conclusão e Recomendações ..................................................................................................................................................................................................................................... 80 

Anexos ...................................................................................................................................................................................................................................................... 81 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA  
SEMEC – MARILÂNDIA DO SUL - PARANÁ 

        Rua Arnaldo Fairo Busato 634 -  CEP 86 825 000   Fone/Fax 43 34282100 
                                                                 e-mail: nossaeducacao@yahoo.com.br 

6 

 

APRESENTAÇÃO  

 

Em consonância com o Plano Nacional de Educação (PNE, Lei Federal nº 13.005/2014) e com o Plano Estadual de Educação (PEE, Lei 

Estadual nº18.492/2015), a lei do Plano Municipal de Educação Lei Municipal n
o
 256/2015, Marilândia do Sul 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 compreendido entre o mês de janeiro a dezembro de 2018; e, do ponto de vista metodológico, o 

Monitoramento do Plano Municipal de Educação de Marilândia do Sul, aprovado através de Lei Municipal nº 256/2015, foi coordenado 

pela Secretaria Municipal de Educação de Marilândia do Sul, Conselho Municipal de Educação, nomeado pela PORTARIA GP 

Nº407/2017, de 09 de agosto de 2017, Comitê Municipal de Avaliação para reestruturação do Plano Municipal de Educação, nomeado pela 

PORTARIA GP Nº334/2017, de 23 de junho de 2017 e Equipe Técnica, nomeados pela PORTARIA GP Nº 346/2017, de 05 de julho de 

2017. Foram observados os procedimentos contidos no Caderno de Orientações para Monitoramento e Avaliação dos Planos Municipais de 

Educação. Seguindo essa premissa, quatro etapas foram realizadas no processo de monitoramento e, as quais descrevemos a seguir: Etapa 

1: organização da agenda; Etapa 2: Estudo do Plano; Etapa 3: Monitoramento contínuo das metas e estratégias; Etapa 4: Avaliação 

periódica do plano. 
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1. COMPORTAMENTO DAS METAS E ESTRATÉGIAS NO PERÍODO 

 

Segue, abaixo, reprodução da Parte “B” da Ficha de Monitoramento e Avaliação do Plano Municipal de Educação.  
 

 

Meta Texto da meta Prazo Observações/Relato sintético (opcional) 

1 

universalizar, até 2016, a educação infantil na pré-escola 
para as crianças de 4 (quatro) a 5 (cinco) anos de idade e 

ampliar a oferta de educação infantil em creches de forma a 
atender, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) das crianças 

de até 3 (três) anos até o final da vigência deste PME. 

2016 
A meta 1 do PME compreende a universalização da Educação Infantil na 
pré-escola para as crianças de 4 a 5 anos com previsão de 100% até 
2025, o município atingiu um percentual de 91%. No indicador 1A 
foram criadas 3 novas turmas ampliando a oferta. Divulgação da 
obrigatoriedade da Educação Infantil, com  
entrega de panfletos, realizada pela SEMEC em parceria com a 
assistência social (Semana da Mulher). 
Já no que diz respeito ao indicador 1B atender a população de 0 a 3 
anos, o município atingiu um percentual de 12,07% porém foram 
realizadas ações para abertura de um novo CMEI, bem como realização 
da busca ativa das crianças, com levantamento e previsão de demanda. 

  

2025 

 

 

INDICADOR 

Registre, nos espaços abaixo, os indicadores correspondentes à meta desta aba. Há espaço para até quatro indicadores e, em cada 
um, pode-se registrar: a) a meta prevista de acordo com o ano; b) o dado oficial (fornecido por órgãos estatísticos oficiais, como o 

INEP, IBGE, etc.); e c) o dado extraoficial (levantado pelo próprio município).  
Na ausência de quaisquer desses dados, deixe em branco o campo correspondente.  

INDICADOR 1A 

Percentual da população de 4 e 5 anos que frequenta a escola. 
População de 4 a 5 de idade que frequenta a escola X 100 

População de 4 a 5 anos de idade 
Prazo: 2016 

Alcançou 
indicador? 

Não 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Meta prevista   80% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%   

Meta executada 
no período 
(dado oficial) 

  73.03% 77.08% 79,07% 79,08%               
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Meta executada 
no período 
(dado 
extraoficial) 

  62,09% 59,02% 79,07% 91,07%                 

INDICADOR 1B 

Percentual da população de 0 a 3 anos que frequenta a escola/creche. 
População de 0 a 3 de idade que frequenta a escola X 100 

População de 0 a 3 anos de idade 
Prazo: 

(informe aqui o 
prazo do 

indicador) 

Alcançou 
indicador? 

Não  

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Meta prevista   15% 15% 15% 24% 30% 38% 40% 42% 45% 50% 50%   

Meta executada 
no período 
(dado oficial) 

  10% 11% 12,07 12,07%               
  

Meta executada 
no período 
(dado 
extraoficial) 

  8,05% 8,07% 11,00% 12,09%                 

 

 

Meta 1 

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

Estratégias (da meta acima indicada) Prazo 
Previsões 

Orçamentárias 
Status 

Executou 
estratégia? 

Observações 

1.1) definir, em regime de colaboração entre a União e o 
Estado, metas para expandir a rede pública de educação 
infantil segundo padrão nacional de qualidade, 
considerando as peculiaridades locais; 

2025 
Não 

contemplada 
Em desenvolv. Parcialmente 

 Para ofertar uma educação 
de qualidade foram 
realizadas obras de 
manutenção e aquisição de 
materiais nas escolas de 
educação infantil. Plano de 
ampliação de vagas na 
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Educação Infantil de  4 e  5 
anos.  

 1.2) garantir que, ao final da vigência deste PME, seja 
inferior a 10% (dez por cento) a diferença entre as taxas 
de frequência à educação infantil das crianças de até 3 
(três) anos oriundas do quinto de renda familiar per 
capita mais elevado e as do quinto de renda familiar per 
capita mais baixo;  

2025 
Não 

contemplada 
Em desenvolv. Parcialmente 

Criação de um projeto de 
um novo CMEI que atenda 
as crianças da educação 
infantil 0 a 3 anos. 

1.3) realizar, periodicamente, em regime de colaboração, 
levantamento da demanda por creche para a população 
de até 3 (três) anos, para planejar a oferta e verificar o 
atendimento da demanda manifesta; 

2016/2025 PPA, LDO e LOA  Em desenvolv. Parcialmente 
 Existe demanda oficializada 
na secretaria e no CMEI.  

1.4) estabelecer, no primeiro ano de vigência do PME, 
normas, procedimentos e prazos para definição de 
mecanismos de consulta pública da demanda das 
famílias por creches;  

2015 PPA, LDO e LOA  Concluída Parcialmente 
 As famílias consultam a 
demanda existente no 
mural fixado no CMEI.  

1.5) manter e ampliar, em regime de colaboração e 
respeitadas as normas de acessibilidade, programa 
nacional de construção e reestruturação de escolas, bem 
como de aquisição de equipamentos, visando à expansão 
e à melhoria da rede física de escolas públicas de 
educação infantil;  

2025 
Colaboração 

com a União e 
PPA, LDO e LOA 

Em desenvolv. Parcialmente 
 Ações em parceria com 
PAR. 

1.6) promover a formação inicial e continuada dos (as) 
profissionais da educação infantil, garantindo, 
progressivamente, o atendimento por profissionais com 
formação superior;  

2025 PPA, LDO e LOA  Em desenvolv. Sim 

Curso do PNAIC – Educação 
Infantil. 
Cursos oferecidos pela 
coordenação da SEMEC. 

1.7) fomentar o atendimento das populações do campo 
nas comunidades, por meio do redimensionamento da 

2025 
Colaboração 

com a União e 
Em desenvolv. Não   
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distribuição territorial da oferta, limitando a nucleação 
de escolas e o deslocamento de crianças, de forma a 
atender às especificidades dessas comunidades, 
garantido consulta prévia e informada;  

PPA, LDO e LOA 

1.8) promover a busca ativa de crianças em idade 
correspondente à educação infantil, em parceria com 
órgãos públicos de assistência social, saúde e proteção à 
infância, incentivando o ingresso, mas preservando o 
direito de opção da família em relação às crianças de até 
3 (três) anos; 

2025 PPA, LDO e LOA  Em desenvolv. Parcialmente 

Foi implantada a 
Plataforma Busca Ativa no 
município, das crianças de 4 
e 5 anos de idade. 

1.9) realizar e publicar, a cada ano, levantamento da 
demanda manifesta por educação infantil em creches e 
pré-escolas, como forma de planejar e verificar o 
atendimento;  

2025 PPA, LDO e LOA  Concluída Sim 
Houve levantamento de 
demanda, existe uma lista 
de espera. 

1.10) “Estimular de forma gradativa o acesso a Educação 
Infantil em tempo integral,  para todas as crianças de 0 a 
três anos de idade, conforme estabelecido nas Diretrizes 
Curriculares Nacionais para a Educação Infantil.” ( 
redação dada pela Lei nº 383/2018) 

2025 
Não 

contemplada 
Em desenvolv. Parcialmente   
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Meta Texto da meta Prazo Observações/Relato sintético (opcional) 

2 

Universalizar o ensino fundamental de 9 anos 
para toda a população de 6 a 14 anos e 
garantir que pelo menos 95% dos alunos 

concluam essa etapa na idade recomendada, 
até o último ano de vigência deste PME. 

2025 

De acordo com os dados do IPARDES e INEP, o percentual de pessoas de 6 
a 14 anos que frequentam a escola é de 79% segundo os dados oficiais. 
Para garantir a oferta com qualidade, foram criadas 3 salas de apoio para 
acompanhamento individual dos alunos com dificuldades no Ensino 
Fundamental I. Realização de projetos com ações voltadas a permanência 
dos alunos na escola e chamamentos com carro de som, bem como 
anúncios na comunidade local para novas matrículas no ensino 
fundamental II.  O indicador 2B é inviável. Não existe dado público 
municipal e anual que informe pessoas com Ensino Fundamental 
concluído e que estejam dentro ou fora da escola. 

 

 

 
  

INDICADOR 2A 

População de 6 a 14 anos de idade que frequenta a escola X 100 
População de 6 a 14 anos de idade 

Prazo: 2025 
Alcançou 

indicador? 
Não 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Meta prevista   100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Meta executada no 
período (dado oficial) 

  78,99% 80,27 78,99% 79,02,%               

Meta executada no 
período (dado extraoficial) 

  83,08% 87,07% 85,07% 70,55%               
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INDICADOR 2B 

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

População de 16 anos de idade que concluiu o ensino fundamental X  100 
População com 16 anos de idade 

Prazo: 
(informe aqui o 

prazo do indicador) 

Alcançou 
indicador? 

Não 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Meta prevista   75% 75% 80% 80% 80% 85% 85% 90% 90% 95% 95% 

Meta executada no 
período (dado oficial) 

                        

Meta executada no 
período (dado extraoficial) 

  79% 83,05% 83,09% 72%               

 

 

Meta 2 
Universalizar o ensino fundamental de 9 anos para toda a população de 6 a 14 anos e 
garantir que pelo menos 95% dos alunos concluam essa etapa na idade recomendada, 
até o último ano de vigência deste PME. 

Estratégias (da meta acima indicada) Prazo 
Previsões 

Orçamentárias 
Status 

Executou 
estratégia? 

Observações 

2.1) pactuar com União e Estado, no âmbito da instância 
permanente de que trata o § 5º do art. 7º desta Lei, a 
implantação dos direitos e objetivos de aprendizagem e 
desenvolvimento que se constituirá na base nacional comum 
curricular do ensino fundamental; da estratégia 

2025 
Não 

contemplada 
Em desenvolv. Parcialmente 

Foram realizadas reuniões no 
mês de julho para leitura da 
BNCC.  As escolas reuniram os 
pais para informações sobre a 
BNCC, garantindo os direitos 
de aprendizagem. 

2.2) criar e implementar mecanismos para o 
acompanhamento individualizado dos (as) alunos (as) do 
ensino fundamental;  

2025 PPA, LDO, LOA Concluída Parcialmente 

No decorrer deste ano foram 
criadas 03 salas de aula para 
apoio pedagógico e 
acompanhamento 
individualizado no Ensino 
Fundamental  I. 
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2.3) promover a busca ativa de crianças e adolescentes fora 
da escola, em parceria com órgãos públicos de assistência 
social, saúde e proteção à infância, adolescência e juventude;  

2025 PPA, LDO, LOA Em desenvolv. Parcialmente 

Aconteceu a parceria com os 
órgãos públicos - Conselho 
Tutelar e Assistência Social 
para garantir os direitos das 
crianças. 

2.4) desenvolver e/ou buscar em outras redes tecnologias 
pedagógicas que combinem, de maneira articulada, a 
organização do tempo e das atividades didáticas entre a 
escola e o ambiente comunitário, considerando as 
especificidades da educação especial, das escolas do campo 
e das comunidades indígenas e quilombolas; 

2025 PPA, LDO, LOA Em desenvolv. Não   

2.5) disciplinar, no âmbito da rede municipal de ensino, a 
organização flexível do trabalho pedagógico, incluindo 
adequação do calendário escolar de acordo com a realidade 
local, a identidade cultural e as condições climáticas da 
região;  

2025 
Não 

contemplada 
Em desenvolv. Não   

2.6) incentivar a participação dos pais ou responsáveis no 
acompanhamento das atividades escolares dos filhos por 
meio do estreitamento das relações entre as escolas e as 
famílias;  

2025 PPA, LDO, LOA Concluída Sim 
Implantação do Projeto Escola 
de Pais para melhorar a 
parceria família/escola. 

2.7) organizar a oferta do ensino fundamental, em especial 
dos anos iniciais, para as populações do campo, nas próprias 
comunidades e oferecer transporte escolar de qualidade 
onde for necessário; 

2025 PPA, LDO, LOA Em desenvolv. Parcialmente 

 A prefeitura Municipal realiza 
o Transporte Escolar em 
consonância com a legislação 
vigente.  

2.8) oferecer atividades extracurriculares de incentivo aos 
(às) estudantes e de estímulo a habilidades, inclusive 
mediante certames e concursos nacionais; 

2025 PPA, LDO, LOA Em desenvolv. Parcialmente 

 O município oferta projeto: 
Kung fu, jogos escolares, 
participação nos concursos 
Agrinho e projetos escolares 
da CCR – Rodonorte.  
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2.9) estimular o intercâmbio entre alunos, professores, e 
escolas para socialização de experiências e desenvolvimento 
de parcerias. 

2025 
Não 

contemplada 
Em desenvolv. Parcialmente   

 

 

Meta Texto da meta Prazo Observações/Relato sintético (opcional) 

3 

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 PME, a taxa líquida de 

matrículas no ensino médio para 85% (oitenta e 
cinco por cento). 

2016 

Os indicadores 3A e 3B não seguem a fonte de dados sugerida pelo 
Ministério (Censo Demográfico e PNAD) para o denominador. Não 
mensura escolarização, apenas cobertura de matriculados na faixa 
etária especificada, com ausência de dados anual para os que 
abandonaram a escola. De acordo com os dados extraoficiais - IPARDES, 
a meta executada no período foi de 79,42%, no indicador 3A e obteve 
um percentual de 52,03 no indicador 3B, indicando uma proporção de 
pessoas de 15 a 17 anos matriculadas no Ensino Médio Regular.  

2025 
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INDICADOR 

Registre, nos espaços abaixo, os indicadores correspondentes à meta desta aba. Há espaço para até quatro indicadores e, em cada 
um, pode-se registrar: a) a meta prevista de acordo com o ano; b) o dado oficial (fornecido por órgãos estatísticos oficiais, como o 

INEP, IBGE, etc.); e c) o dado extraoficial (levantado pelo próprio município).  
Na ausência de quaisquer desses dados, deixe em branco o campo correspondente.  

INDICADOR 3A 

Percentual da população de 15 a 17 anos que frequenta a escola. 
População de 15 a 17 anos de idade que frequenta a escola X100 

População de 15 a 17 anos de idade 
Prazo: 2025 

Alcançou 
indicador? 

Não 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Meta prevista   75% 80% 80% 85% 85% 90% 90% 93% 95% 95% 955   

Meta executada 
no período (dado 
oficial) 

                        
  

Meta executada 
no período (dado 
extraoficial) 

  76,02% 83,03% 83,09% 79,42%                 

INDICADOR 3B 
Taxa de escolarização líquida no Ensino Médio da população de 15 a 17 anos Prazo: 2025 

Alcançou 
indicador? 

Não  

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Meta prevista   60% 60% 65% 95% 95% 100% 78% 80% 80% 82% 85%   

Meta executada 
no período (dado 
oficial) 

                        
  

Meta executada 
no período (dado 
extraoficial) 

  52,03% 52,03% 52,03% 52,03%                 
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Meta 3 
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 PME, a taxa líquida de 
matrículas no ensino médio para 85% (oitenta e cinco por cento). 

Estratégias (da meta acima indicada) Prazo 
Previsões 

Orçamentárias 
Status 

Executou 
estratégia? 

Observações 

3.1) assegurar em regime de colaboração com a União e 
o Estado a institucionalização do programa nacional de 
renovação do ensino médio, a fim de incentivar práticas 
pedagógicas com abordagens interdisciplinares 
estruturadas pela relação entre teoria e prática, por meio 
de currículos escolares que organizem, de maneira flexível 
e diversificada, conteúdos obrigatórios e eletivos 
articulados em dimensões como ciência, trabalho, 
linguagens, tecnologia, cultura e esporte, garantindo-se a 
aquisição de equipamentos e laboratórios, a produção de 
material didático específico, a formação continuada de 
professores e a articulação com instituições acadêmicas, 
esportivas e culturais;  

2025 Estado/União/Município Concluída Sim 

Em regime de 
colaboração foram 
realizadas reuniões, 
grupos de estudos, 
planejamentos, leituras 
sobre a BNCC a fim de 
organizar e flexibilizar o 
currículo. 

3.2) manter e ampliar programas e ações de correção de 
fluxo do ensino fundamental, por meio do 
acompanhamento individualizado do (a) aluno (a) com 
rendimento escolar defasado e pela adoção de praticas 
como aulas de reforço no turno complementar, estudo de 
recuperação e progressão parcial, de forma a 
reposicioná-lo no ciclo escolar de maneira compatível 
com sua idade. 

2025 Estado/União Em desenvolv. Não   
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3.3) estimular universalização do Exame Nacional de 
Ensino Médio – ENEM, fundamentado em matriz de 
referência do conteúdo curricular do ensino médio e em 
técnicas estatísticas e psicométricas que permitam 
comparabilidade de resultados, articulando-o com o 
Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica – 
SAEB, e promover sua utilização como instrumento de 
avaliação sistêmica, para subsidiar políticas públicas para 
a educação básica, de avaliação certificadora, 
possibilitando aferição de conhecimento e habilidades 
adquiridos dentro e fora da escola, e de avaliação 
classificatória, como critério de acesso à educação 
superior; 

2025 Estado/União Concluída Sim 
Foram realizadas ampla 
divulgação do ENEM. 

3.4) buscar em regime de colaboração com a união e o 
estado, a implantação das matrículas gratuitas de ensino 
médio integrado à educação profissional, observando-se 
as peculiaridades das populações do campo e das pessoas 
com deficiência; 

2025 Estado/União Concluída Sim   

3.5) estruturar e fortalecer, em articulação com estado, o 
acompanhamento e o monitoramento do acesso e da 
permanência dos e das jovens beneficiários (as) de 
programas de transferência de renda, no ensino médio, 
quanto à frequência, ao aproveitamento escolar e à 
interação com o coletivo, bem como das situações de 
discriminação, preconceitos e violências, práticas 
irregulares de exploração do trabalho, consumo de 
drogas, gravidez precoce, em colaboração com as 
famílias e com órgãos públicos de assistência social, 
saúde e proteção à adolescência e juventude;  

2025 Estado/União Em desenvolv. Parcialmente   
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3.6) promover a busca ativa da população de 15 (quinze) 
a 17 (dezessete) anos fora da escola, em articulação com 
os serviços de assistência social, saúde e proteção à 
adolescência e à juventude;  

2025 Estado/União Concluída Sim 

 Foram realizados 
chamamentos para 
matrículas em locais 
públicos. Realização de 
palestras em parcerias 
com outros segmentos. 

3.7) contribuir com 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 e da organização do 
transporte escolar, de acordo com as necessidades 
específicas dos (as) alunos (as); 

2025 Estado/União Concluída Sim 

 A organização do 
Transporte Escolar é 
realizada em parceria 
com o município. 

3.8) buscar, colaboração com a União e o Estado 
desenvolver formas alternativas de oferta do ensino 
médio, garantida a qualidade, para atender aos filhos e 
filhas de profissionais que se dedicam a atividades de 
caráter itinerante; 

2025 Estado/União Em desenvolv. Parcialmente   

3.9) implementar políticas de prevenção à evasão 
motivada por preconceito ou quaisquer formas de 
discriminação, criando rede de proteção contra formas 
associadas de exclusão; 

2025 Estado/União Em desenvolv. Parcialmente 
 Parceria com o CREAS, 
CRAS e CAPS, UBS. 

3.10) estimular a participação dos adolescentes nos 
cursos das áreas tecnológicas e científicas, oferecendo 
transporte gratuito. 

2025 PPA/LDO/LDA/Estado Não iniciada Não   
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Meta Texto da meta Prazo Observações/Relato sintético (opcional) 

4 

universalizar, para a população de 4 (quatro) a 17 
(dezessete) anos com deficiência, transtornos globais do 
desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, o 
acesso à educação básica e ao atendimento educacional 

especializado, preferencialmente na rede regular de 
ensino, com a garantia de sistema educacional inclusivo, 
de salas de recursos multifuncionais, classes, escolas ou 

serviços especializados, públicos ou conveniados. 

2025 

O indicador 4A é inviável. Há ausência de padronização/definição 
conceitual, pois as fontes de dados sugeridas (Censo 
Demográfico escolar) possuem conceitos diferentes de 
deficiências e engloba todas as pessoas (matriculadas ou não) e 
o Censo Escolar apenas os matriculados. Não há informações de 
transtornos globais do desenvolvimento e altas 
habilidades/superdotação para as pessoas que estão fora da 
escola. Porém, de acordo com dados do IPARDES, 91% da 
população de 4 a 17 anos de idade com deficiência frequentam a 
escola (indicador 4A). Com relação ao indicador 4B a meta 
executada foi de 46,02%. O município oferece serviços de Sala de 
Recursos Multifuncional, Classe Especial TGD, Classe Especial DI - 
Deficiência Intelectual, atendimentos especializados no setor de 
psicologia e fonoaudiologia, conta ainda com a parceria dos 
atendimentos realizados na Escola Marilandense - Educação 
Infantil e Ensino Fundamental modalidade Especial (APAE). São 
oferecidos PAEE - professor de apoio educacional especializado 
nos casos específicos. 
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INDICADOR 

Registre, nos espaços abaixo, os indicadores correspondentes à meta desta aba. Há espaço para até quatro indicadores e, em cada 
um, pode-se registrar: a) a meta prevista de acordo com o ano; b) o dado oficial (fornecido por órgãos estatísticos oficiais, como o 

INEP, IBGE, etc.); e c) o dado extraoficial (levantado pelo próprio município).  
Na ausência de quaisquer desses dados, deixe em branco o campo correspondente.  

INDICADOR 4A 

Percentual da população de 4 a 17 anos de idade com deficiência que frequenta a 
escola 

População de 4 a 17 anos que não consegue de modo algum ou grande dificuldade para 
enxergar, ouvir caminhar e / ou ainda possui alguma deficiência mental/ intelectual 

permanente que limite as suas atividades habituais e que frequenta a escola                        
x 100                 

População de 4 a 17 anos que não consegue de modo algum ou tem  grande dificuldade 
para enxergar, ouvir, caminhar e /ou subir degraus ou ainda possui alguma deficiência 

mental/ intelectual permanente que limite as suas atividades habituais 

Prazo: 2025 
Alcançou 

indicador? 
Não 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Meta prevista   90% 90% 90% 95% 95% 100% 100% 100% 100% 100% 100%   

Meta executada 
no período 
(dado oficial) 

                        
  

Meta executada 
no período 
(dado 
extraoficial) 

  91,03% 91,03% 91,03% 91,03%                 

INDICADOR 4B 

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. 
Quantidade de matrículas em classes comuns do ensino regular ou EJA da de 4 a 17 

anos de idade com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas 
habilidades ou superdotação  x100    

Total de matrículas de alunos de 4 a 17 anos de idade com deficiência, transtornos 
globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação               

Prazo: 2025 
Alcançou 

indicador? 
Não 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Meta prevista   50% 60% 70% 80% 85% 90% 93% 95% 95% 100% 100%   
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Meta executada 
no período 
(dado oficial) 

  46,02% 46,02% 46,02% 46,02%               
  

Meta executada 
no período 
(dado 
extraoficial) 

  42% 42,01% 42% 42,01%                 

 

 

Meta 4 

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

Estratégias (da meta acima indicada) Prazo 
Previsões 

Orçamentárias 
Status 

Executou 
estratégia? 

Observações 

4.1) contabilizar, para fins do repasse do Fundo de 
Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica 
e de Valorização dos Profissionais da Educação - 
FUNDEB, as matrículas dos (as) estudantes da 
educação regular da rede pública que recebam 
atendimento educacional especializado 
complementar e suplementar, sem prejuízo do 
cômputo dessas matrículas na educação básica    
regular.  

2025 LOA/LDO/PPA Em desenvolv. Parcialmente 

Reuniões mensais de 
acompanhamento do CACS – 
FUNDEB.  
Participação do Presidente do 
CACS- FUNDEB no setor 
contábil da prefeitura. 
Participação do Presidente no 
programa de Educação 
continuada ofertada pela 
AMP. 
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4.2) promover, no prazo de vigência deste PME, a 
universalização do atendimento escolar à demanda 
manifesta pelas famílias de crianças de 0 (zero) a 3 
(três) anos com deficiência, transtornos globais do 
desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, 
observado o que dispõe a Lei no 9.394, de 20 de 
dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e 
bases da educação nacional; 

2025 LOA/LDO/PPA Em desenvolv. Parcialmente 

 Apoio Especializado a 
Educação Infantil no período 
contra turno do CMEI na 
escola de Educação Básica na 
Modalidade Educação Especial 
- Código 6036. INSTRUÇÂO Nº 
007/2014 - SEED/SUED código  

4.3) implantarem colaboração com a união e o 
estado, ao longo deste PME, salas de recursos 
multifuncionais e fomentar a formação continuada de 
professores e professoras para o atendimento 
educacional especializado nas escolas urbanas, do 
campo de acordo com a demanda manifesta.  

2025 LOA/LDO/PPA/Estado Em desenvolv. Parcialmente 

Implantação de uma nova 
SRM - Sala de Recursos 
Multifuncional (Ensino 
Fundamental 1).Oferta de 
capacitação relacionados aos 
atendimentos especializados.  

4.4) garantir atendimento educacional especializado 
em salas de recursos multifuncionais, classes, escolas 
ou serviços especializados, públicos ou conveniados, 
nas formas complementar e suplementar, a todos (as) 
alunos (as) com deficiência, transtornos globais do 
desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, 
matriculados na rede pública de educação básica, 
conforme necessidade identificada por meio de 
avaliação, ouvidos a família e o aluno; 

2025 LOA/LDO/PPA/Estado Concluída Sim 

Realização da avaliação 
psicoeducacional no contexto 
escolar realizada pela equipe 
multidisciplinar para 
identificação dos alunos 
especiais. 
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4.5) manter e ampliar, em regime de colaboração 
com a União e o Estado, programas suplementares 
que promovam a acessibilidade nas instituições 
públicas, para garantir o acesso e a permanência dos 
(as) alunos (as) com deficiência por meio da 
adequação arquitetônica, da oferta de transporte 
acessível e da disponibilização de material didático 
próprio e de recursos de tecnologia assistiva, 
assegurando, ainda, no contexto escolar, em todas as 
etapas, níveis e modalidades de ensino, a 
identificação dos (as) alunos (as) com altas 
habilidades ou superdotação; 

2025 LOA/LDO/PPA/Estado Em desenvolv. Parcialmente  Parceria com o PAR. 

4.6) garantir a oferta de educação inclusiva, vedada a 
exclusão do ensino regular sob alegação de 
deficiência e promovida a articulação pedagógica 
entre o ensino regular e o atendimento educacional 
especializado; 

2025 LOA/LDO/PPA/Estado Concluída Sim 

Disponibilização de 
professores de apoio 
educacional especializado para 
casos específicos. 

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

2025 LOA/LDO/PPA/Estado Concluída Sim 

 Fortalecimento do acesso a 
escolarização dos alunos 
especiais em parceria com 
outros órgãos públicos: CRAS 
CREAS, CAPS, UBS. 



  SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA  
SEMEC – MARILÂNDIA DO SUL - PARANÁ 

        Rua Arnaldo Fairo Busato 634 -  CEP 86 825 000   Fone/Fax 43 34282100 
                                                                 e-mail: nossaeducacao@yahoo.com.br 

24 

4.8) fomentar, em regime de colaboração com a 
União e o estado, pesquisas voltadas para o 
desenvolvimento de metodologias, materiais 
didáticos, equipamentos e recursos de tecnologia 
assistiva, com vistas à promoção do ensino e da 
aprendizagem, bem como das condições de 
acessibilidade dos (as) estudantes com deficiência, 
transtornos globais do desenvolvimento e altas 
habilidades ou superdotação;  

2025 LOA/LDO/PPA/Estado Em desenvolv. Parcialmente   

 

 

Meta Texto da meta Prazo Observações/Relato sintético (opcional) 

5 

alfabetizar todas as crianças, 
no máximo, até o final do 3º. 

(terceiro) ano do ensino 
fundamental. 

2025 

 O indicador 5A é mais adequado para aferição da meta de alfabetizar a totalidade dos 
estudantes, pois verifica quem atingiu a nota mínima necessária para ser considerada 
apta, e não quem deixou de atingir, como faz o nacional.  Estudantes com proficiência 
insuficiente em leitura, relacionados ao indicador 5A, foi de 0,93%, estudantes com 
proficiência insuficiente em escrita, 5.30%, e estudantes com proficiência insuficiente 
em matemática contabiliza 34,33%  de acordo com os dados oficiais do MEC, INEP. Para 
otimizar o cumprimento da meta, o município ofertou curso de capacitação em 
parceria com o PNAIC, também implantou o Programa Mais Alfabetização. 
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INDICADOR 

Registre, nos espaços abaixo, os indicadores correspondentes à meta desta aba. Há espaço para até quatro indicadores e, em 
cada um, pode-se registrar: a) a meta prevista de acordo com o ano; b) o dado oficial (fornecido por órgãos estatísticos oficiais, 

como o INEP, IBGE, etc.); e c) o dado extraoficial (levantado pelo próprio município).  
Na ausência de quaisquer desses dados, deixe em branco o campo correspondente.  

INDICADOR 5A 

Estudantes com proficiência insuficiente em Leitura 
 (nível 1 da escala de proficiência) 

Prazo: 2025 
Alcançou 

indicador? 
Não 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Meta prevista   10% 8,00% 5,00% 5,00% 5% 3% 3% 2% 1% 0% 0%   

Meta executada 
no período (dado 
oficial) 

   0,93                 
  

Meta executada 
no período (dado 
extraoficial) 

                          

INDICADOR 5B 

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

Prazo: 2025 
Alcançou 

indicador? 
Não 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Meta prevista    8% 5% 5% 5% 3% 3% 2% 1% 0% 0%   

Meta executada 
no período (dado 
oficial) 

   5,96%                  
  

Meta executada 
no período (dado 
extraoficial) 

                          

INDICADOR 5C 

Estudantes com proficiência insuficiente em Matemática (níveis 1 e 2 da escala de 
proficiência) 

Prazo: 2025 
Alcançou 

indicador? 
Não 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Meta prevista    8%  5% 5% 3% 3% 2% 1% 0% 0%   
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Meta executada 
no período (dado 
oficial) 

   3,04%                  
  

Meta executada 
no período (dado 
extraoficial) 

                          

 

 

Meta 5 
alfabetizar todas as crianças, no máximo, até o final do 3º. (terceiro) ano do 
ensino fundamental. 

Estratégias (da meta acima indicada) Prazo 
Previsões 

Orçamentárias 
Status 

Executou 
estratégia? 

Observações 

5.1) “Estruturar, no âmbito da Secretaria Municipal de Educação, os 
processos pedagógicos de alfabetização, nos anos iniciais do ensino 
fundamental, articulando-os com as estratégias desenvolvidas na pré-
escola, com qualificação e valorização dos ( as) professores (as) 
alfabetizadores e com apoio pedagógico específico , afim de garantir a 
alfabetização das crianças.” ( redação dada pela Lei nº 383/2018) 

2025 PPA/LDO/LOA Em desenvolv. Parcialmente 

Curso de formação 
continuada na rede 
municipal de 
ensino, através do 
PNAIC. 

5.2) instituir instrumentos de avaliação periódicos e específicos para 
aferir a alfabetização das crianças,  bem como estimular as escolas a 
criarem os respectivos instrumentos de avaliação e monitoramento, 
implementando medidas pedagógicas para alfabetizar todos os alunos 
e alunas até o final do terceiro ano do ensino fundamental; 

2025 PPA/LDO/LOA Concluída Sim 

 Realização de 
avaliação específica 
no primeiro e 
segundo semestre 
do ano letivo. 
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5.3) selecionar, divulgar e certificar na rede municipal de ensino, 
tecnologias educacionais para a alfabetização de crianças, assegurada 
a diversidade de métodos e propostas pedagógicas, bem como o 
acompanhamento dos resultados nas escolas em que forem aplicadas, 
devendo ser disponibilizadas, preferencialmente, como recursos 
educacionais abertos; 

2025 PPA/LDO/LOA Não iniciada Não   

5.4) fomentar o desenvolvimento de tecnologias educacionais e de 
práticas pedagógicas inovadoras que assegurem a alfabetização e 
favoreçam a melhoria do fluxo escolar e a aprendizagem dos (as) 
alunos (as), consideradas as diversas abordagens metodológicas e sua 
efetividade; 

2025 PPA/LDO/LOA Não iniciada Não   

5.5) apoiar a alfabetização de crianças do campo e de populações 
itinerantes, com a produção de materiais didáticos específicos, e 
desenvolver instrumentos de acompanhamento que considerem suas 
especificidades; 

2025 PPA/LDO/LOA Não iniciada Não   

5.6) promover e estimular a formação inicial e continuada de 
professores (as) para a alfabetização de crianças, com o conhecimento 
de novas tecnologias educacionais e práticas pedagógicas inovadoras, 
estimulando a participação dos professores em cursos de pós-
graduação e ações de formação continuada de professores (as) para a 
alfabetização; 

2025 PPA/LDO/LOA 
Em 
desenvolv. 

Parcialmente 

 Parceria com 
Programa de Bolsas 
de Pós – Graduação 
EAD 

5.7) apoiar a alfabetização das pessoas com deficiência, considerando 
as suas especificidades, inclusive a alfabetização bilíngue de pessoas 
surdas, sem estabelecimento de terminalidade temporal. 

2025 PPA/LDO/LOA Concluída Sim 
 O município oferta 
PAEE. 
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Meta Texto da meta Prazo Observações/Relato sintético (opcional) 

6 

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. 

2025 

Indicador 6A - O percentual de alunos da educação básica pública em tempo 
integral é de 3.01% segundo dados oficiais do INEP. De acordo com a mesma 
fonte, no indicador 6B, ou seja, as escolas públicas com pelo menos um aluno 
que permanece 7 horas diárias em atividades escolares foi de 75%. O 
município oferta Educação em tempo integral  na SRM para pessoas com 
deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas 
habilidades/superdotação. 

 

 

 

 

INDICADOR 

Registre, nos espaços abaixo, os indicadores correspondentes à meta desta aba. Há espaço para até quatro indicadores e, em 
cada um, pode-se registrar: a) a meta prevista de acordo com o ano; b) o dado oficial (fornecido por órgãos estatísticos oficiais, 

como o INEP, IBGE, etc.); e c) o dado extraoficial (levantado pelo próprio município).  
Na ausência de quaisquer desses dados, deixe em branco o campo correspondente.  

INDICADOR 6A 
Percentual de alunos da educação básica pública em tempo integral Prazo: 2025 

Alcançou 
indicador? 

Não 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Meta prevista   5% 5% 10% 15% 18% 18% 20% 20% 20% 25% 25%   
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Meta executada 
no período (dado 
oficial) 

  6% 2,04% 3.1% 3.1%               
  

Meta executada 
no período (dado 
extraoficial) 

        5.54%                 

INDICADOR 6B 

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

Prazo: 2025 
Alcançou 

indicador? 
Não 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Meta prevista   45% 45% 45% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50%   

Meta executada 
no período (dado 
oficial) 

  62% 75% 75% 75%               
  

Meta executada 
no período (dado 
extraoficial) 

                          

 

 

Meta 6 
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. 

Estratégias (da meta acima indicada) Prazo Previsões Orçamentárias Status 
Executou 

estratégia? 
Observações 
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6.1) promover, com o apoio da União, a oferta 
de educação básica pública em tempo integral, 
por meio de atividades de acompanhamento 
pedagógico e multidisciplinares, inclusive 
culturais e esportivas, de forma que o tempo de 
permanência dos (as) alunos (as) na escola, ou 
sob sua responsabilidade, passe a ser igual ou 
superior a 7 (sete) horas diárias durante todo o 
ano letivo, com a ampliação progressiva da 
jornada de professores em uma única escola; 

2025 PPA/ODO/LOA/Estado Em desenvolv. Parcialmente 
 O município oferta SRM com 
acompanhamento pedagógico 
e multidisciplinar. 

6.2) buscar, em regime de colaboração, 
recursos para construção de escolas com 
padrão arquitetônico e de mobiliário adequado 
para atendimento em tempo integral, 
prioritariamente em comunidades pobres ou 
com crianças em situação de vulnerabilidade 
social; 

2025 PPA/ODO/LOA/Estado Em desenvolv. Parcialmente  Parceria com o PAR. 

6.3) aderir, em regime de colaboração, 
programa nacional de ampliação e 
reestruturação das escolas públicas, por meio 
da instalação de quadras poliesportivas, 
laboratórios, inclusive de informática, espaços 
para atividades culturais, bibliotecas, 
auditórios, cozinhas, refeitórios, banheiros e 
outros equipamentos, bem como da produção 
de material didático e da formação de recursos 
humanos para a educação em tempo integral; 

2025 PPA/ODO/LOA/Estado Em desenvolv. Parcialmente  Parceria com o PAR. 
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6.4) promover a articulação da escola com os 
diferentes espaços educativos, culturais e 
esportivos e com equipamentos públicos, como 
centros comunitários, bibliotecas, praças, 
parques, museus, teatros, cinemas e 
planetários;  

2025 PPA/ODO/LOA/Estado/União Em desenvolv. Parcialmente 
 Articulação das escolas com a 
Biblioteca Cidadã e a casa da 
Cultura. 

6.5) atender às escolas do campo ofertando 
atividades de educação em tempo integral nas 
áreas esportiva, cultural e de lazer, voltadas 
para a realidade local; 

2025 PPA/LDO/LOA Outro Nâo   

6.6) “Oferecer a educação em tempo integral 
para pessoas com deficiência, transtornos 
globais do desenvolvimento e altas habilidades 
ou superdotação na faixa etária de 4 (quatro) a 
17 (dezessete) anos.”  ( redação dada pela Lei 
nº 383/2018). 

2025 PPA/LDO/LOA Concluída Sim 

Educação em tempo integral 
oferecida na SRM para 
pessoas com deficiência, 
transtornos globais do 
desenvolvimento e altas 
habilidades/superdotação. 

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

2025 PPA/ODO/LOA/Estado Outro Não   
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Meta Texto da meta Prazo 
Observações/Relato 
sintético (opcional) 

7 

fomentar a qualidade da educação básica em todas as etapas e modalidades, com 

melhoria do fluxo escolar e da aprendizagem de modo a atingir as seguintes médias 

municipais para o Ideb: 

 

 

4ª série/5º 

ano 

Ideb Observado Metas Projetadas 

Município 2005 2007 2009 2011 2013 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019 2021 

Marilândia 

do Sul 

4.4 5.1 5.7 4.8 6.1 4.5 4.8 5.2 5.5 5.7 6.0 6.3 6.5 

 

8ª série/9º 

ano 

Ideb Observado Metas Projetadas 

Município 2005 2007 2009 2011 2013 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019 2021 

Marilândia 

do Sul 

3.8 4.5 4.1 4.6 4.5 3.9 4.0 4.3 4.7 5.1 5.3 5.6 5.8 

Fonte: INEP 

 

 

2025 

Nos anos iniciais do Ensino 
Fundamental, o IDEB foi de 
6,2% ultrapassando a meta 
prevista que era de 6.0%. A 
meta executada nos anos 
finais do ensino 
fundamental foi de 5.1%, 
resultado abaixo do 
previsto. Já indicador 7C 
referente ao IDEB do 
Ensino Médio, não se 
aplica aos municípios. 
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INDICADOR 

Registre, nos espaços abaixo, os indicadores correspondentes à meta desta aba. Há espaço para até quatro indicadores e, em 
cada um, pode-se registrar: a) a meta prevista de acordo com o ano; b) o dado oficial (fornecido por órgãos estatísticos oficiais, 

como o INEP, IBGE, etc.); e c) o dado extraoficial (levantado pelo próprio município).  
Na ausência de quaisquer desses dados, deixe em branco o campo correspondente.  

INDICADOR 7A 
Média do Ideb nos anos iniciais do ensino fundamental Prazo: 2025 

Alcançou 
indicador? 

Não 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Meta prevista   5.7%  6.0%  6.3%  6.5%  6.7%  7.0%   

Meta executada 
no período (dado 
oficial) 

  5.3%  6.2%                 
  

Meta executada 
no período (dado 
extraoficial) 

                          

INDICADOR 7B 
Média do Ideb nos anos finais do ensino fundamental Prazo: 2018 

Alcançou 
indicador? 

Não 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Meta prevista   5.1%  5.3%  5.6%  5.8%  6.0%  6.3%   

Meta executada 
no período (dado 
oficial) 

  4.3%  5.1%                 
  

Meta executada 
no período (dado 
extraoficial) 
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Meta 7 
fomentar a qualidade da educação básica em todas as etapas e modalidades, com 
melhoria do fluxo escolar e da aprendizagem de modo a atingir as seguintes médias 
municipais para o Ideb: 

Estratégias (da meta acima indicada) Prazo 
Previsões 

Orçamentárias 
Status 

Executou 
estratégia? 

Observações 

7.1) participar da elaboração e implantação, mediante 
pactuação Inter federativa, diretrizes pedagógicas para a 
educação básica e a base nacional comum dos currículos, 
com direitos e objetivos de aprendizagem e 
desenvolvimento dos (as) alunos (as) para cada ano do 
ensino fundamental e médio, respeitada a diversidade 
regional, estadual e local;  

2025 PPA/LDO/LOA Concluída Sim  

7.2) assegurar que:  
a) no quinto ano de vigência deste PME, pelo menos 70% 
(setenta por cento) dos (as) alunos (as) do ensino 
fundamental tenham alcançado nível suficiente de 
aprendizado em relação aos direitos e objetivos de 
aprendizagem e desenvolvimento de seu ano de estudo, e 
50% (cinquenta por cento), pelo menos, o nível desejável;  
b) no último ano de vigência deste PME, todos os (as) 
estudantes do ensino fundamental tenham alcançado nível 
suficiente de aprendizado em relação aos direitos e 
objetivos de aprendizagem e desenvolvimento de seu ano 
de estudo, e 80% (oitenta por cento), pelo menos, o nível 
desejável; 

2025 PPA/LDO/LOA Em desenvolv. Parcialmente   
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7.3) participar da constituição, em colaboração a União e o 
Estado, um conjunto nacional de indicadores de avaliação 
institucional com base no perfil do alunado e do corpo de 
profissionais da educação, nas condições de infraestrutura 
das escolas, nos recursos pedagógicos disponíveis, nas 
características da gestão e em outras dimensões 
relevantes, considerando as especificidades das 
modalidades de ensino; 

2025 
PPA/LDO/LOA/União 

/Estado 
Em desenvolv. Parcialmente   

7.4) reformular e executar com apoio da União o plano de 
ações articuladas do município 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 professoras e profissionais de serviços e 
apoio escolares, à ampliação e ao desenvolvimento de 
recursos pedagógicos e à melhoria e expansão da 
infraestrutura física da rede escolar; 

2025 
PPA/LDO/LOA/União 

/Estado 
Em desenvolv. Parcialmente  Parceria com o PAR. 

7.5) associar a prestação de assistência técnica financeira 
à fixação de metas intermediárias, nos termos 
estabelecidos conforme pactuação voluntária entre os 
entes, priorizando sistemas e redes de ensino com Ideb 
abaixo da média nacional;  

2025 
PPA/LDO/LOA/União 

/Estado 
Em desenvolv. Parcialmente   
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7.6) orientar as políticas da rede municipal de ensino, de 
forma a buscar atingir as metas do Ideb, diminuindo a 
diferença entre as escolas com os menores índices e a 
média do município, garantindo equidade da 
aprendizagem e reduzindo pela metade, até o último ano 
de vigência deste PME, as diferenças entre as médias dos 
índices da escolas da rede;  

2025 
PPA/LDO/LOA/União 

/Estado 
Em desenvolv. Parcialmente   

7.7) garantir transporte gratuito para todos (as) os (as) 
estudantes da educação do campo na faixa etária da 
educação escolar obrigatória, mediante renovação e 
padronização integral da frota de veículos, de acordo com 
especificações definidas pelo Instituto Nacional de 
Metrologia, Qualidade e Tecnologia – INMETRO, em 
regime de colaboração com a União e o estado, visando a 
reduzir a evasão escolar e o tempo médio de deslocamento 
a partir de cada situação local; 

2018 
PPA/LDO/LOA/União 

/Estado 
Concluída Sim 

 O município oferece o 
Transporte Escolar gratuito 
em conformidade com a 
legislação vigente. 

7.8) implantar modelos alternativos de atendimento 
escolar para a população do campo que considerem as 
especificidades locais e as boas práticas nacionais e 
internacionais; 

2025 
PPA/LDO/LOA/União 

/Estado 
Em desenvolv. Parcialmente   

7.9) universalizar, até o quinto ano de vigência deste PME, 
o acesso à rede mundial de computadores em banda larga 
de alta velocidade e duplicar, até o final da década, a 
relação computador/aluno (a) nas escolas da rede 
municipal, promovendo a utilização pedagógica das 
tecnologias da informação e da comunicação;  

2025 
PPA/LDO/LOA/União 

/Estado 
Em desenvolv. Parcialmente   
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7.10) dar suporte técnico à gestão para a execução dos 
recursos financeiros de transferência direta à escola, 
garantindo a participação da comunidade escolar no 
planejamento e na aplicação dos recursos, visando à 
ampliação da transparência e ao efetivo desenvolvimento 
da gestão democrática; 

2025 
PPA/LDO/LOA/União 

/Estado 
Em desenvolv. Parcialmente 

 A gestão democrática é 
desenvolvida nas escolas 
por meio de Conselhos 
Escolares e com a 
participação das famílias. 

7.11) buscar programas em regime de colaboração com a 
União e o Estado e aprofundar ações de atendimento ao 
(à) aluno (a), em todas as etapas da educação básica 
atendidas pelo município, por meio de programas 
suplementares de material didático-escolar, transporte, 
alimentação e assistência à saúde;  

2025 
PPA/LDO/LOA/União 

/Estado 
Em desenvolv. Parcialmente 

 O município firma 
parcerias com o Estado e 
União nos programas  PNAI 
(Programa Nacional da 
Alimentação Escolar), PSE ( 
Programa de Saúde na 
Escola), Agricultura 
Familiar- FNDE. 

7.12) buscar, em colaboração com a união e o estado, 
provimento de equipamentos e recursos tecnológicos 
digitais para a utilização pedagógica no ambiente escolar 
a todas as escolas públicas da educação básica, criando, 
inclusive, mecanismos para implementação das condições 
necessárias para a universalização das bibliotecas nas 
instituições educacionais, com acesso a redes digitais de 
computadores, inclusive a internet;  

2025 
PPA/LDO/LOA/União 

/Estado 
Em desenvolv. Parcialmente 

 Acesso aos recursos 
tecnológicos na Biblioteca 
Cidadã. Adesão do 
Programa Escolas 
Conectadas. 
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7.13) pactuar com a União e o Estado em regime de 
colaboração, a implementação, no prazo de 2 (dois) anos 
contados da publicação desta Lei, de parâmetros mínimos 
de qualidade dos serviços da educação básica, a serem 
utilizados como referência para infraestrutura das escolas, 
recursos pedagógicos, entre outros insumos relevantes, 
bem como instrumento para adoção de medidas para a 
melhoria da qualidade do ensino;  

2025 
PPA/LDO/LOA/União 

/Estado 
Em desenvolv. Parcialmente   

7.14) informatizar integralmente a gestão das escolas 
públicas municipais e da secretaria de educação do 
Município, bem como cadastrar no programa nacional de 
formação inicial e continuada o pessoal técnico das 
secretarias de educação;  

2025 
PPA/LDO/LOA/União 

/Estado 
Em desenvolv. Parcialmente   

7.15) garantir políticas de combate à violência na escola, 
inclusive pelo desenvolvimento de ações destinadas à 
capacitação de educadores para detecção dos sinais de 
suas causas, como a violência doméstica e sexual, 
favorecendo a adoção das providências adequadas para 
promover a construção da cultura de paz e um ambiente 
escolar dotado de segurança para a comunidade;  

2025 
PPA/LDO/LOA/União 

/Estado 
Em desenvolv. Parcialmente 

 Projeto Bulling em 
parceria com o CREAS. 
Palestras nas escolas pela 
equipe. 

7.16) implementar 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 da Lei no 8.069, de 13 de julho 
de 1990 - Estatuto da Criança e do Adolescente; 

2025 
PPA/LDO/LOA/União 

/Estado 
Em desenvolv. Parcialmente 

 Efetivação do trabalho em 
rede com parceria com 
outros segmentos do setor 
público. 
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7.17) consolidar a educação escolar no campo de 
populações tradicionais e de populações itinerantes, 
respeitando a articulação entre os ambientes escolares e 
comunitários e garantindo: o desenvolvimento sustentável 
e preservação da identidade cultural; a participação da 
comunidade na definição do modelo de organização 
pedagógica e de gestão das instituições, consideradas as 
práticas socioculturais e as formas particulares de 
organização do tempo; a reestruturação e a aquisição de 
equipamentos; a oferta de programa para a formação 
inicial e continuada de profissionais da educação; e o 
atendimento em educação especial;  

2025 
PPA/LDO/LOA/União 

/Estado 
Não iniciada Não 

 Não existe população  do 
campo itinerante. 

7.18) aderir, em colaboração com a União e Estado a 
currículos e propostas pedagógicas específicas para 
educação escolar para as escolas do campo, incluindo os 
conteúdos culturais correspondentes às respectivas 
comunidades e considerando o fortalecimento das práticas 
socioculturais e da língua materna de cada comunidade 
indígena, produzindo e disponibilizando materiais 
didáticos específicos, inclusive para os (as) alunos (as) com 
deficiência; 

2025 
PPA/LDO/LOA/União 

/Estado 
Não iniciada Não   

7.19) promover a articulação dos programas da área da 
educação, de âmbito local e regional, com os de outras 
áreas, como saúde, trabalho e emprego, assistência social, 
esporte e cultura, possibilitando a criação de rede de apoio 
integral às famílias, como condição para a melhoria da 
qualidade educacional; 

2025 
PPA/LDO/LOA/União 

/Estado 
Concuída Sim 

 Efetivação do trabalho em 
rede com parceria com 
outros segmentos do setor 
público. 
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7.20) universalizar, mediante articulação entre os órgãos 
responsáveis pelas áreas da saúde e da educação, o 
atendimento aos (às) estudantes da rede escolar pública 
de educação básica por meio de ações de prevenção, 
promoção e atenção à saúde; 

2025 
PPA/LDO/LOA/União 

/Estado 
Concuída Sim 

 Projeto com parceria  da 
UBS e PSE. 

7.21) estabelecer ações efetivas especificamente voltadas 
para a promoção, prevenção, atenção e atendimento à 
saúde e à integridade física, mental e emocional dos (das) 
profissionais da educação, como condição para a melhoria 
da qualidade educacional; 

2025 
PPA/LDO/LOA/União 

/Estado 
Em desenvolv. Parcialmente Parceria com a UBS 

7.22) estabelecer políticas de estímulo às escolas 
municipais que melhorarem o desempenho no Ideb, de 
modo a valorizar o mérito do corpo docente, da direção e 
da comunidade escolar. 

2025 
PPA/LDO/LOA/União 

/Estado 
Concluída Sim 

 Publicação nos órgãos 
locais da elevação do IDEB. 
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Meta Texto da meta Prazo Observações/Relato sintético (opcional) 

8 

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% (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. 

2025 

Os indicadores 8A 8B e 8C são inviáveis. 
Não existe dado público municipal e anual 
que informe anos de estudos das pessoas. 

 

 

 

 

INDICADOR 

Registre, nos espaços abaixo, os indicadores correspondentes à meta desta aba. Há espaço para até quatro indicadores e, em 
cada um, pode-se registrar: a) a meta prevista de acordo com o ano; b) o dado oficial (fornecido por órgãos estatísticos oficiais, 

como o INEP, IBGE, etc.); e c) o dado extraoficial (levantado pelo próprio município).  
Na ausência de quaisquer desses dados, deixe em branco o campo correspondente.  

INDICADOR 8A 

Escolaridade média da população de 18 a 29 anos de idade 
Soma dos anos de estudo das pessoas na faixa etária de 18 a 29 anos 

de idade X 100 
População de 18 a 29 anos de idade 

Prazo: 
(informe aqui o prazo 

do indicador) 
Alcançou 

indicador? 
  

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Meta prevista                           
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Meta executada 
no período (dado 
oficial) 

                        
  

Meta executada 
no período (dado 
extraoficial) 

                          

INDICADOR 8B 

Escolaridade média da população de 18 a 29 anos residente na área 
rural 

Soma dos anos de estudo das pessoas residentes na área rural na 
faixa etária  

de 18 a 29 anos de idade X 100 
População residente na área rural de 18 a 29 anos  

Prazo: 
(informe aqui o prazo 

do indicador) 
Alcançou 

indicador? 
  

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Meta prevista                           

Meta executada 
no período (dado 
oficial) 

                        
  

Meta executada 
no período (dado 
extraoficial) 

                          

INDICADOR 8C 

Escolaridade média da população de 18 a 29 anos pertencente aos 
25% mais pobres (renda domiciliar per capita) 

Soma dos anos de estudo das pessoas entre os 25% mais pobres 
 na faixa etária de 18 a 29 anos de idade X 100 

População de 18 a 29 anos de idade entre os 25% mais pobres 

Prazo: 
(informe aqui o prazo 

do indicador) 
Alcançou 

indicador? 
  

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Meta prevista                           

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

                          

 

 

Meta 8 

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% 
(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. 

Estratégias (da meta acima indicada) Prazo 
Previsões 

Orçamentárias 
Status 

Executou 
estratégia? 

Observações 

8.1) aderir e implantar, em colaboração com a União e o 
Estado, programa e desenvolver tecnologias para 
correção de fluxo, para acompanhamento pedagógico 
individualizado e para recuperação e progressão parcial, 
bem como priorizar estudantes com rendimento escolar 
defasado, considerando as especificidades dos 
segmentos populacionais considerados; 

2025 PPA/LOA/LDO/Estado Em desenvolv. Parcialmente   

8.2) implementar, em colaboração com a União e com o 
Estado, programas de educação de jovens e adultos 
para os segmentos populacionais considerados, que 
estejam fora da escola e com defasagem idade-série, 
associados a outras estratégias que garantam a 
continuidade da escolarização, após a alfabetização 
inicial; 

2025 PPA/LOA/LDO/Estado Em desenvolv. Parcialmente 

 Divulgação e 
participação dos 
alunos no provão on 
line. 

8.3) garantir acesso gratuito a exames de certificação da 
conclusão dos ensinos fundamental;  

2025 PPA/LOA/LDO/Estado Em desenvolv. Parcialmente 
 Acesso dos alunos 
no provão online. 
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8.4) promover busca ativa de jovens fora da escola 
pertencentes aos segmentos populacionais 
considerados, em parceria com as áreas de assistência 
social, saúde e proteção à juventude. 

2025 PPA/LOA/LDO/Estado Em desenvolv. Parcialmente   

 
  

Meta Texto da meta Prazo Observações/Relato sintético (opcional) 

9 

elevar a taxa de alfabetização da população com 
15 (quinze) anos ou mais para 95% (noventa e cinco 
por cento) até 2017 e, até o final da vigência deste 
PME, erradicar o analfabetismo absoluto e reduzir 

em 50% (cinquenta por cento) a taxa de 
analfabetismo funcional. 

2017 

Não foi possível calcular a meta 9. Os indicadores 9A e 9B são 
inviáveis, pois, não existe dado público municipal e anual que informe 
se a pessoa sabe ler ou escreve, ou seja, que informe a escolaridade 
dos indivíduos, uma vez que analfabetismo funcional foi conceituado 
pelo PNE em movimento como baixa escolaridade. Informação 
disponível somente para anos censitários. Fonte SIMEC. MEC. 
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INDICADOR 

Registre, nos espaços abaixo, os indicadores correspondentes à meta desta aba. Há espaço para até quatro indicadores e, em 
cada um, pode-se registrar: a) a meta prevista de acordo com o ano; b) o dado oficial (fornecido por órgãos estatísticos oficiais, 

como o INEP, IBGE, etc.); e c) o dado extraoficial (levantado pelo próprio município).  
Na ausência de quaisquer desses dados, deixe em branco o campo correspondente.  

INDICADOR 9A 

Taxa de alfabetização da população de 15 anos ou mais de idade 
População com 15 anos ou mais de idade que foi declarada 

alfabetizada x 100 
População com 15 anos ou mais de idade 

Prazo: 
(informe aqui o prazo 

do indicador) 
Alcançou 

indicador? 
  

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Meta prevista   80% 85% 85% 90% 90% 90% 90% 92% 92% 95% 95%   

Meta executada 
no período (dado 
oficial) 

                        
  

Meta executada 
no período (dado 
extraoficial) 

                          

INDICADOR 9B 

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

População com 15 anos ou mais de idade que não concluiu os 
anos iniciais do ensino fundamental           x 100 

População com 15 anos ou mais de idade 

Prazo: 
(informe aqui o prazo 

do indicador) 
Alcançou 

indicador? 
  

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Meta prevista                           

Meta executada 
no período (dado 
oficial) 

                        
  

Meta executada 
no período (dado 
extraoficial) 
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Meta 9 

elevar a taxa de alfabetização da população com 15 (quinze) anos ou mais para 95% 
(noventa e cinco por cento) até 2017 e, até o final da vigência deste PME, erradicar o 
analfabetismo absoluto e reduzir em 50% (cinquenta por cento) a taxa de analfabetismo 
funcional. 

Estratégias (da meta acima indicada) Prazo 
Previsões 

Orçamentárias 
Status 

Executou 
estratégia? 

Observações 

9.1) assegurar, no âmbito do município, a oferta gratuita 
da educação de jovens e adultos a todos os que não 
tiveram acesso à educação básica na idade própria;  

2025 PPA/LOA/LDO/Estado Concluída Sim 

Tanto nos anos iniciais e 
anos finais asseguram a 
oferta para esta 
modalidade de ensino. 

9.2) realizar diagnóstico dos jovens e adultos do 
município, com ensino fundamental e médio incompletos, 
para identificar a demanda ativa por vagas na educação 
de jovens e adultos;  

2025 PPA/LOA/LDO/Estado Em desenvolv. Parcialmente 

 Não há demanda, pois 
existem vagas suficientes 
para esta modalidade de 
ensino. 

9.3) implementar, em colaboração com a União e com o 
Estado, ações de alfabetização de jovens e adultos com 
garantia de continuidade da escolarização básica; 

2025 PPA/LOA/LDO/Estado Concluída Sim 
 Programa Paraná 
Alfabetizado. 

9.4) criar no âmbito do município, mecanismos de apoio e 
incentivo, para jovens e adultos que frequentarem cursos 
de alfabetização; 

2025 PPA/LOA/LDO/Estado Concluída Sim 

 Foi disponibilizado 
tempo diferencial para 
estudantes jovens e 
adultos frequentarem os 
cursos.  

9.5) realizar chamadas públicas regulares para educação 
de jovens e adultos, promovendo-se busca ativa em 
regime de colaboração com a União e o Estado e em 
parceria com organizações da sociedade civil; 

2025 PPA/LOA/LDO/Estado Concluída Sim 

Foi realizado 
chamamento e 
divulgação para jovens e 
adultos através de carro 
de som, divulgação em 
locais públicos. 
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9.6) realizar no âmbito das escolas municipais, avaliação 
por meio de exames específicos, que permita aferir o 
grau de alfabetização de jovens e adultos com mais de 15 
(quinze) anos de idade; 

2025 PPA/LOA/LDO/Estado Em desenvolv. Parcialmente   

9.7) executar, em colaboração com a União e o Estado, 
ações de atendimento ao (à) estudante da educação de 
jovens e adultos por meio de programas suplementares 
de transporte, alimentação e saúde, inclusive 
atendimento oftalmológico e fornecimento gratuito de 
óculos, em articulação com a área da saúde; 

2025 PPA/LOA/LDO/Estado Concluída Sim 

Em parceria com o 
Estado, o município 
oferece transporte e 
alimentação gratuitos, 
conforme previsto em lei. 
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Meta Texto da meta Prazo Observações/Relato sintético (opcional) 

10 

articular com as redes Estadual e Federal 
oferta de matrículas de educação de jovens e 

adultos, nos ensinos fundamental e médio, 
na forma integrada à educação profissional.  

2025 

A meta 10 propõe - Oferecer, no mínimo 25% das matrículas da 
educação de jovens e adultos, nos ensino fundamental e médio, na 
forma integrada à educação profissional, porém, o município não oferta 
essa modalidade de ensino, não possuindo assim, dados para o 
indicador. 

 

 

 

 

INDICADOR 

Registre, nos espaços abaixo, os indicadores correspondentes à meta desta aba. Há espaço para até quatro indicadores e, em 
cada um, pode-se registrar: a) a meta prevista de acordo com o ano; b) o dado oficial (fornecido por órgãos estatísticos oficiais, 

como o INEP, IBGE, etc.); e c) o dado extraoficial (levantado pelo próprio município).  
Na ausência de quaisquer desses dados, deixe em branco o campo correspondente.  

INDICADOR 10A 

Percentual de matrículas da educação de jovens e adultos na forma integrada à 
educação profissional 

Número de matrículas da educação de jovens e adultos integrada a educação 
profissional de nível fundamental e médio                                x 100 

Número de matrículas da educação de jovens e adultos de nível fundamental e 
médio 

Prazo: 2025 
Alcançou 

indicador? 
Não 
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2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Meta prevista   10% 10% 15% 1% 15% 18% 18% 20% 20% 20% 25%   

Meta executada 
no período (dado 
oficial) 

                    
  

Meta executada 
no período (dado 
extraoficial) 

                          

 

 

Meta 10 
articular com as redes Estadual e Federal oferta de matrículas de educação de jovens e 
adultos, nos ensinos fundamental e médio, na forma integrada à educação profissional.  

Estratégias (da meta acima indicada) Prazo Previsões Orçamentárias Status 
Executou 

estratégia? 
Observações 

10.1) promover em regime de colaboração com a união, a 
manutenção programa nacional de educação de jovens e 
adultos voltado à conclusão do ensino fundamental e à 
formação profissional inicial, de forma a estimular a 
conclusão da educação básica; 

2025 PPA/LOA/LDO/Estado/União Em desenvolv. Parcialmente   

10.2) expandir no município, as matrículas na educação de 
jovens e adultos, de modo a articular a formação inicial e 
continuada de trabalhadores com a educação profissional, 
objetivando a elevação do nível de escolaridade do 
trabalhador e da trabalhadora; 

2025 PPA/LOA/LDO/Estado/União Em desenvolv. Parcialmente   
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10.3) estimular, em regime de colaboração com a União e 
com o Estado a integração da educação de jovens e adultos 
com a educação profissional, em cursos planejados, de 
acordo com as características do público da educação de 
jovens e adultos e considerando as especificidades das 
populações itinerantes e do campo e das comunidades 
indígenas e quilombolas, inclusive na modalidade de 
educação a distância; 

2025 PPA/LOA/LDO/Estado/União Em desenvolv. Parcialmente   

10.4) promover no âmbito do município e colaboração com 
a União e com o Estado, a ampliação das oportunidades 
profissionais dos jovens e adultos com deficiência e baixo 
nível de escolaridade, por meio do acesso à educação de 
jovens e adultos articulada à educação profissional; 

2025 PPA/LOA/LDO/Estado/União Em desenvolv. Parcialmente   

10.5) aderir ao programa nacional de reestruturação e 
aquisição de equipamentos voltados à expansão e à 
melhoria da rede física de escolas públicas que atuam na 
educação de jovens e adultos integrada à educação 
profissional, garantindo acessibilidade à pessoa com 
deficiência;  

2025 PPA/LOA/LDO/Estado/União Em desenvolv. Parcialmente   

10.6) participar ativamente da elaboração de propostas de 
diversificação curricular da educação de jovens e adultos, 
articulando a formação básica e a preparação para o 
mundo do trabalho e estabelecendo inter-relações entre 
teoria e prática, nos eixos da ciência, do trabalho, da 
tecnologia e da cultura e cidadania, de forma a organizar o 
tempo e o espaço pedagógicos adequados às características 
desses alunos e alunas;  

2025 PPA/LOA/LDO/Estado/União Em desenvolv. Parcialmente   
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10.7) implementar mecanismos de reconhecimento de 
saberes dos jovens e adultos trabalhadores, a serem 
considerados na articulação curricular dos cursos de 
formação inicial e continuada e dos cursos técnicos de nível 
médio. 

2025 PPA/LOA/LDO/Estado/União Em desenvolv. Parcialmente   

 

 

Meta Texto da meta Prazo Observações/Relato sintético (opcional) 

11 

Estimular as matrículas da educação 
profissional técnica de nível médio, 

assegurando a qualidade da oferta, bem 
como da expansão no segmento público.   

(Inserido pela Lei nº 383/2018). 

2025 

A redação da meta 11 contempla - triplicar as matrículas da educação 
profissional em nível médio, assegurando a qualidade da oferta e pelo 
menos 50% da extensão no segmento público. Com relação a essa meta 
ainda não há matrículas no município. Estamos aguardando a oferta por 
parte do Estado. Indicadores inexistente. 
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INDICADOR 

Registre, nos espaços abaixo, os indicadores correspondentes à meta desta aba. Há espaço para até quatro indicadores e, em 
cada um, pode-se registrar: a) a meta prevista de acordo com o ano; b) o dado oficial (fornecido por órgãos estatísticos oficiais, 

como o INEP, IBGE, etc.); e c) o dado extraoficial (levantado pelo próprio município).  
Na ausência de quaisquer desses dados, deixe em branco o campo correspondente.  

INDICADOR 11A 

Número absoluto de matrículas em Educação profissional Técnica de Nível 
Médio 

Prazo: 2025 
Alcançou 

indicador? 
 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Meta prevista                           

Meta executada 
no período (dado 
oficial) 

                        
  

Meta executada 
no período (dado 
extraoficial) 

                          

INDICADOR 11B 

(descrição do indicador. Caso tenha dúvida, consulte lista de indicadores 
sugeridos no Caderno de Apoio que acompanha esta planilha) 

Prazo: 2025 
Alcançou 

indicador? 
 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Meta prevista                           

Meta executada 
no período (dado 
oficial) 

                        
  

Meta executada 
no período (dado 
extraoficial) 
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Meta 11 
Estimular as matrículas da educação profissional técnica de nível médio, assegurando a 
qualidade da oferta, bem como da expansão no segmento público.    ( Inserido pela Lei nº 
383/2018). 

Estratégias (da meta acima indicada) Prazo 
Previsões 

Orçamentárias 
Status 

Executou 
estratégia? 

Observações 

11.1) fomentar a expansão da oferta de educação 
profissional técnica de nível médio nas redes públicas 
estaduais de ensino. ( Inserido pela Lei nº 383/2018). 

2025 Estado/União Em desenvolv. Parcialmente   

 

 

Meta Texto da meta Prazo Observações/Relato sintético (opcional) 

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 à 

qualidade da oferta e expansão para, pelo menos, 40% 
(quarenta por cento) das novas matrículas, no 

segmento público.  

2025 

Elevar a taxa bruta de matrícula na educação superior para 50% e 
taxa líquida para 33% da população de 18 a 24 anos, assegurada a 
qualidade da oferta e expansão para pelo menos 40% das novas 
matrículas, no segmento público. Os indicadores referentes a meta 
12 são inviáveis para o nosso município por não possuir nível 
superior no território, contudo, o município visa  otimizar a 
logística de apoio ao acesso dos alunos do município aos as 
instituições  de educação superior, mediante oferta de  transporte 
por meio da Associação Universitária de Marilândia do Sul, de 
forma a ampliar o acesso à graduação, bem como, a SEMEC 
divulga para os professores e comunidade em geral de cursos 
superiores na modalidade à distância e semipresencial 
fornecendo-lhes informações. 
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INDICADOR 

Registre, nos espaços abaixo, os indicadores correspondentes à meta desta aba. Há espaço para até quatro indicadores e, em 
cada um, pode-se registrar: a) a meta prevista de acordo com o ano; b) o dado oficial (fornecido por órgãos estatísticos oficiais, 

como o INEP, IBGE, etc.); e c) o dado extraoficial (levantado pelo próprio município).  
Na ausência de quaisquer desses dados, deixe em branco o campo correspondente.  

INDICADOR 12A 

         Taxa bruta de matrículas na graduação (TBM) 
População que frequenta a educação superior X 100  

População de  18 a 24 anos de idade 
Prazo: 2025 

Alcançou 
indicador? 

 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Meta prevista                           

Meta executada 
no período (dado 
oficial) 

                        
  

Meta executada 
no período (dado 
extraoficial) 

                          

INDICADOR 12B 

Taxa líquida de escolarização na graduação (TLE) 
População de 18 a 24 anos que frequenta ou já concluiu cursos de graduação X 

100 
População de 18 anos a 24 anos de idade 

Prazo: 2025 
Alcançou 

indicador? 
 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Meta prevista                           

Meta executada 
no período (dado 
oficial) 

                        
  

Meta executada 
no período (dado 
extraoficial) 
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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 à qualidade da oferta e expansão 
para, pelo menos, 40% (quarenta por cento) das novas matrículas, no segmento 
público.  

Estratégias (da meta acima indicada) Prazo 
Previsões 

Orçamentárias 
Status 

Executou 
estratégia? 

Observações 

12.1) otimizar a logística de apoio ao acesso dos alunos do 
município aos as instituições públicas de educação superior, 
mediante ações planejadas e coordenadas, de forma a ampliar 
o acesso à graduação;  

2025 LDO/PPA/LOA Concluída Sim 

O município facilita o acesso dos 
alunos para as instituições de 
educação superior ofertados em 
outros municípios oferecendo o 
transporte por meio da 
Associação Universitária de 
Marilândia do Sul. 

12.2) Revogada pela Lei 383/2018.           

12.3) incentivar o ingresso e a permanência da população em 
geral nos cursos superiores ofertados nas modalidades à 
distância e semipresenciais por instituições idôneas 
considerando a proposta curricular dos cursos ofertados e 
formação dos professores das referidas instituições;  

2025 LDO/PPA/LOA Concluída Sim 

A SEMEC divulgação para os 
professores e comunidade em 
geral de cursos superiores na 
modalidade à distância e 
semipresencial fornecendo-lhes 
informações para o acesso. 

12.4) fomentar a oferta de educação superior pública e 
gratuita prioritariamente para a formação de professores e 
professoras para a educação básica, sobretudo nas áreas de 
ciências e matemática, bem como para atender ao déficit de 
profissionais em áreas específicas; 

2025 LDO/PPA/LOA Concluída Sim   
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12.5) aderir às políticas de inclusão e de assistência estudantil 
dirigidas aos (às) estudantes de instituições públicas, bolsistas 
de instituições privadas de educação superior e beneficiários do 
Fundo de Financiamento Estudantil - FIES, de que trata a Lei no 
10.260, de 12 de julho de 2001, na educação superior, de modo 
a reduzir as desigualdades étnico-raciais e ampliar as taxas de 
acesso e permanência na educação superior de estudantes 
egressos da escola pública, afrodescendentes e indígenas e de 
estudantes com deficiência, transtornos globais do 
desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, de 
forma a apoiar seu sucesso acadêmico;  

        
Não se aplica. O município não 
oferta o Ensino Superior. 

12.6) criar condições de expansão no atendimento específico a 
populações do campo, em relação a acesso, permanência, 
conclusão e formação de profissionais para atuação 
profissional em seu próprio meio;  

2025 LDO/PPA/LOA Concluída Sim   
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Meta Texto da meta Prazo Observações/Relato sintético (opcional) 

13 

Elevar a qualidade do ensino no município 
estimulando o aumento de mestres e 
doutores do corpo docente em efetivo 
exercício. ( redação dada pela Lei nº 

383/2018). ( Inserido pela Lei nº 383/2018). 

2025 

Elevar a qualidade da Educação superior e ampliar a proporção de mestres e 
doutores do corpo docente em efetivo exercício no conjunto do sistema da 
educação superior para 75%. De acordo com dados extraoficiais, a meta 
executada no indicador 13A é de 0.01%. Os outros indicadores são viáveis 
somente para municípios com Instituições de Ensino Superior em seu 
território. 

 

 

 

 

INDICADOR 

Registre, nos espaços abaixo, os indicadores correspondentes à meta desta aba. Há espaço para até quatro indicadores e, em 
cada um, pode-se registrar: a) a meta prevista de acordo com o ano; b) o dado oficial (fornecido por órgãos estatísticos oficiais, 

como o INEP, IBGE, etc.); e c) o dado extraoficial (levantado pelo próprio município).  
Na ausência de quaisquer desses dados, deixe em branco o campo correspondente.  

INDICADOR 13A 
Percentual de docentes com mestrado ou doutorado na Educação Superior Prazo: 2025 

Alcançou 
indicador? 

Não 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Meta prevista   5% 5% 5% 10% 10% 15% 25% 35% 45% 60% 75%   

Meta executada 
no período (dado 
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oficial) 

Meta executada 
no período (dado 
extraoficial) 

  0% 0% 0.01%                   

 

 

Meta 13 
Elevar a qualidade do ensino no município estimulando o aumento de mestres e doutores 
do corpo docente em efetivo exercício. (redação dada pela Lei nº 383/2018). ( Inserido pela 
Lei nº 383/2018). 

Estratégias (da meta acima indicada) Prazo 
Previsões 

Orçamentárias 
Status 

Executou 
estratégia? 

Observações 

13.1) divulgar cursos reconhecidos pelo MEC, 
promovendo a melhoria da qualidade na educação. 
(Inserido pela Lei nº 383/2018). 

2025 PPA/LOA/LDO Concluída Sim 
A SEMEC promove a divulgação de 
cursos  para os profissionais da 
educação e comunidade local. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA  
SEMEC – MARILÂNDIA DO SUL - PARANÁ 

        Rua Arnaldo Fairo Busato 634 -  CEP 86 825 000   Fone/Fax 43 34282100 
                                                                 e-mail: nossaeducacao@yahoo.com.br 

59 

Meta Texto da meta Prazo Observações/Relato sintético (opcional) 

14 

Incentivar o número de matrículas na 
pós-graduação stricto senso, de modo a 

aumentar no município a quantidade 
de mestres e doutores. ( Inserido pela 

Lei nº 383/2018). 

2025 

Elevar gradualmente o número de matrículas na pós-graduação stricto senso, 
de modo a atingir a titulação anual de 60.000 mestres e 25.000 doutores. O 
município está longe de atingir essa meta, porém, a SEMEC realiza a divulgação 
desses cursos a fim de incentivar o ingresso dos profissionais da educação. Não 
há indicadores para a meta 14 referente ao município porque  GeoCaps divulga 
dados apenas para o Estado. 

 

 

 

 

INDICADOR 

Registre, nos espaços abaixo, os indicadores correspondentes à meta desta aba. Há espaço para até quatro indicadores e, em 
cada um, pode-se registrar: a) a meta prevista de acordo com o ano; b) o dado oficial (fornecido por órgãos estatísticos oficiais, 

como o INEP, IBGE, etc.); e c) o dado extraoficial (levantado pelo próprio município).  
Na ausência de quaisquer desses dados, deixe em branco o campo correspondente.  

INDICADOR 14A 
  Prazo: 

(informe aqui o prazo 
do indicador) 

Alcançou 
indicador? 

  

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Meta prevista                           
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Meta executada 
no período (dado 
oficial) 

                        
  

Meta executada 
no período (dado 
extraoficial) 

                          

INDICADOR 14B 

(descrição do indicador. Caso tenha dúvida, consulte lista de 
indicadores sugeridos no Caderno de Apoio que acompanha esta 

planilha) 
Prazo: 

(informe aqui o prazo 
do indicador) 

Alcançou 
indicador? 

  

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Meta prevista                           

Meta executada 
no período (dado 
oficial) 

                        
  

Meta executada 
no período (dado 
extraoficial) 

                          

 

 

Meta 14 
Incentivar o número de matrículas na pós-graduação stricto senso, de modo a aumentar 
no município a quantidade de mestres e doutores. ( Inserido pela Lei nº 383/2018). 

Estratégias (da meta acima indicada) Prazo Previsões Orçamentárias Status 
Executou 

estratégia? 
Observações 

14.1) Estimular o ingresso em curso de pós-graduação 
stricto senso, utilizando recursos e tecnologias de 
educação a distância. (Inserido pela Lei nº 383/2018). 

2025 PPA/LDO/LOA/Estado/União Concluída Sim   
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Meta Texto da meta Prazo Observações/Relato sintético (opcional) 

15 

garantir, em regime de colaboração com a União e o Estado, no prazo 
de 1 (um) ano de vigência deste PME, adesão à política nacional de 

formação dos profissionais da educação de que tratam os incisos I, II e 
III do caput do art. 61 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, 
assegurado que todos os professores e as professoras da educação 
básica possuam formação específica de nível superior, obtida em 

curso de licenciatura na área de conhecimento em que atuam. 

2025 

A proporção de professores que possuem 
formação superior compatível com a área de 
conhecimento em que lecionam na educação 
básica é de 85%, conforme disponibilização do 
INEP. 

 

 

 

 

INDICADOR 

Registre, nos espaços abaixo, os indicadores correspondentes à meta desta aba. Há espaço para até quatro indicadores e, em 
cada um, pode-se registrar: a) a meta prevista de acordo com o ano; b) o dado oficial (fornecido por órgãos estatísticos oficiais, 

como o INEP, IBGE, etc.); e c) o dado extraoficial (levantado pelo próprio município).  
Na ausência de quaisquer desses dados, deixe em branco o campo correspondente.  

INDICADOR 15A 

Proporção de docências com professores que possuem formação superior 
compatível com a área de conhecimento em que lecionam na educação básica 

Prazo: 2025 
Alcançou 

indicador? 
Não 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Meta prevista   75% 80% 85% 90% 90% 95% 95% 98% 100% 100% 100%   
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Meta executada 
no período (dado 
oficial) 

  70% 75% 85%                 
  

Meta executada 
no período (dado 
extraoficial) 

                          

 

 

Meta 15 

garantir, em regime de colaboração com a União e o Estado, no prazo de 1 (um) ano de 
vigência deste PME, adesão à política nacional de formação dos profissionais da educação de 
que tratam os incisos I, II e III do caput do art. 61 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, 
assegurado que todos os professores e as professoras da educação básica possuam formação 
específica de nível superior, obtida em curso de licenciatura na área de conhecimento em que 
atuam. 

Estratégias (da meta acima indicada) Prazo Previsões Orçamentárias Status 
Executou 

estratégia? 
Observações 

15.1) pactuar com a União e o Estado, com base em 
plano estratégico que apresente diagnóstico das 
necessidades de formação de profissionais da 
educação e da capacidade de atendimento, por 
parte de instituições públicas e comunitárias de 
educação superior existentes no Estado, obrigações 
recíprocas em prol da melhoria do acesso aos cursos; 

2025 PPA/LOA/LDO/Estado/União Em desenvolv. Parcialmente   

15.2) implementar programa de iniciação à docência 
a estudantes matriculados em cursos de licenciatura, 
a fim de aprimorar a formação de profissionais para 
atuar no magistério da educação básica municipal; 

2025 PPA/LOA/LDO/Estado/União Em desenvolv. Parcialmente   
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15.3) consolidar e ampliar 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;  

2025 PPA/LOA/LDO/Estado/União Em desenvolv. Parcialmente   

15.4) implementar programas específicos para 
formação de profissionais da educação para as 
escolas do campo e de comunidades indígenas e 
quilombolas e para a educação especial; 

2025 PPA/LOA/LDO/Estado/União Em desenvolv. Parcialmente   

15.5) implementar programas especiais de incentivo 
para assegurar formação específica na educação 
superior, nas respectivas áreas de atuação, aos 
docentes com formação de nível médio na 
modalidade normal, não licenciados ou licenciados 
em área diversa da de atuação docente, em efetivo 
exercício; 

2025 PPA/LOA/LDO/Estado/União Em desenvolv. Parcialmente   

15.6) incentivar o acesso e a permanência à política 
nacional de formação continuada, para os (as) 
profissionais da educação de outros segmentos que 
não os do magistério, construída em regime de 
colaboração entre a União, o Estado e o município. 

2025 PPA/LOA/LDO/Estado/União Em desenvolv. Parcialmente   
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Meta Texto da meta Prazo Observações/Relato sintético (opcional) 

16 

Incentivar e apoiar, a qualificação em nível de pós-graduação 
de modo a atingir pela 50% dos profissionais do magistério 

até o último ano de vigência deste PME, e oferecer em 
parcerias com o estado, formação continuada em sua área 

de atuação, considerando as necessidades, demandas e 
contextualizações da rede de ensino. (redação dada pela Lei 

nº 383/2018) 

2025 

A meta expõe sobre formar em nível de pós-graduação, 50% 
dos professores da educação básica. Até o último ano de 
vigência do PNE. No município, o percentual de professores 
da educação básica com pós-graduação lato sensu é de 
89,07% de acordo com dados do INEP. A meta executada em 
2018 é referente aos dados de 2017.  

 

 

 

 

INDICADOR 

Registre, nos espaços abaixo, os indicadores correspondentes à meta desta aba. Há espaço para até quatro indicadores e, em 
cada um, pode-se registrar: a) a meta prevista de acordo com o ano; b) o dado oficial (fornecido por órgãos estatísticos oficiais, 

como o INEP, IBGE, etc.); e c) o dado extraoficial (levantado pelo próprio município).  
Na ausência de quaisquer desses dados, deixe em branco o campo correspondente.  

INDICADOR 16A 

Percentual de professores da educação básica com pós-graduação lato sensu ou 
stricto sensu. 

Quantidade de professores com pós graduação           x100    
Quantidade total de professores    

Prazo: 2025 
Alcançou 

indicador? 
Sim 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 
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Meta prevista   50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50%   

Meta executada 
no período (dado 
oficial) 

  82% 73% 89,07% 89,07%               
  

Meta executada 
no período (dado 
extraoficial) 

                          

 

 

Meta 16 

Incentivar e apoiar, a qualificação em nível de pós-graduação de modo a atingir pela 50% dos 
profissionais do magistério até o último ano de vigência deste PME, e oferecer em parcerias 
com o estado, formação continuada em sua área de atuação, considerando as necessidades, 
demandas e contextualizações da rede de ensino. (redação dada pela Lei nº 383/2018) 

Estratégias (da meta acima indicada) Prazo Previsões Orçamentárias Status 
Executou 

estratégia? 
Observações 

16.1) realizar, em regime de colaboração, o 
planejamento estratégico para dimensionamento 
da demanda por formação continuada na rede 
municipal e fomentar a respectiva oferta por parte 
das instituições públicas de educação superior, de 
forma orgânica e articulada às políticas de 
formação da União e do Estado;  

2025 LDO/LOA/PPA/Estado/União Em desenvolv. Parcialmente 

A SEMEC divulga 
cursos de pós -
graduação oferecidos 
por instituições de 
educação superior. 

16.2) consolidar, no âmbito municipal, a política 
nacional de formação de professores e professoras 
da educação básica, participando da definição de 
diretrizes nacionais, áreas prioritárias, instituições 
formadoras e processos de certificação das 
atividades formativas;  

2025 LDO/LOA/PPA/Estado/União Concluída Sim   

16.3) divulgar e estimular o acesso à  bolsas de 
estudo para pós-graduação dos professores e das 
professoras e demais profissionais da educação 

2025 LDO/LOA/PPA/Estado/União Concluída Sim   
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básica. 

 

 

Meta Texto da meta Prazo Observações/Relato sintético (opcional) 

17 

valorizar os (as) profissionais do magistério da rede 
municipal de educação de forma a equiparar seu 

rendimento médio ao dos (as) demais profissionais 
com escolaridade equivalente, até o final do sexto ano 

de vigência deste PME em consonância com o PNE.  

2025 

O indicador da meta 17 é inviável para o município, tentou-se 
utilizar a RAIS como alternativa, no entanto todos os professores 
estaduais encontram-se registrados na capital do estado ( 
Curitiba) e consta na base de dados 94 municípios sem registros 
para professores na rede municipal. 

 

 

 

 

INDICADOR 

Registre, nos espaços abaixo, os indicadores correspondentes à meta desta aba. Há espaço para até quatro indicadores e, em 
cada um, pode-se registrar: a) a meta prevista de acordo com o ano; b) o dado oficial (fornecido por órgãos estatísticos oficiais, 

como o INEP, IBGE, etc.); e c) o dado extraoficial (levantado pelo próprio município).  
Na ausência de quaisquer desses dados, deixe em branco o campo correspondente.  
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INDICADOR 17A 

Razão entre salários dos professores da educação básica, na rede pública (não 
federal), e não professores com escolaridade equivalente. 

Salário médio dos professores da educação básica, na rede pública (não 
federal), com ao menos 12 anos de escolaridade                           x100 

Salário médio dos não professores com menos de 12 anos de escolaridade  

Prazo: 2025 
Alcançou 

indicador? 
 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Meta prevista                           

Meta executada 
no período (dado 
oficial) 

                        
  

Meta executada 
no período (dado 
extraoficial) 

                          

 

 

Meta 17 

valorizar os (as) profissionais do magistério da rede municipal de educação de 
forma a equiparar seu rendimento médio ao dos (as) demais profissionais com 
escolaridade equivalente, até o final do sexto ano de vigência deste PME em 
consonância com o PNE.  

Estratégias (da meta acima indicada) Prazo 
Previsões 

Orçamentárias 
Status 

Executou 
estratégia? 

Observações 

17.1) participar ativamente, fórum permanente, com 
representação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 
Municípios e dos trabalhadores da educação, a ser instituído 
pelo Ministério da Educação para acompanhamento da 
atualização progressiva do valor do piso salarial nacional para 
os profissionais do magistério público da educação básica;  

2025 PPA/LDO/LOA Em desenvolv. Parcialmente   
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17.2) buscar junto à União, a assistência financeira específica 
aos entes federados para implementação de políticas de 
valorização dos (as) profissionais do magistério, em particular o 
piso salarial nacional profissional;  

2025 PPA/LDO/LOA Em desenvolv. Parcialmente   

17.3) buscar mecanismos de reorganização da rede municipal 
de ensino, tendo em vista a busca da rela professor/aluno 
dentro dos padrões ideais. 

2025 PPA/LDO/LOA Em desenvolv. Parcialmente   

 

 

Meta Texto da meta Prazo Observações/Relato sintético (opcional) 

18 

assegurar, no prazo de 2 (dois) anos, a adequação 
do plano de Carreira para os (as) profissionais da 
educação municipal, tomando como referência o 
piso salarial nacional profissional, definido em lei 
federal, nos termos do inciso VIII do art. 206 da 

Constituição Federal.  

2017 

Não foi possível identificar o indicador relacionado a meta 18, pois 
não há informações publicizadas de forma compilada e organizada 
para os 399 municípios paranaenses. Os profissionais do magistério 
de Marilândia do Sul possuem planos de cargos e carreira em 
processo de reestruturação e adequação à nova legislação vigente. 
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INDICADOR 

Registre, nos espaços abaixo, os indicadores correspondentes à meta desta aba. Há espaço para até quatro indicadores e, em 
cada um, pode-se registrar: a) a meta prevista de acordo com o ano; b) o dado oficial (fornecido por órgãos estatísticos oficiais, 

como o INEP, IBGE, etc.); e c) o dado extraoficial (levantado pelo próprio município).  
Na ausência de quaisquer desses dados, deixe em branco o campo correspondente.  

INDICADOR 18A 
Possui plano de cargos e remuneração vigente  Prazo: 2025 

Alcançou 
indicador? 

 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Meta prevista                           

Meta executada 
no período (dado 
oficial) 

                        
  

Meta executada 
no período (dado 
extraoficial) 

                          

INDICADOR 18B 
Plano de cargos e remuneração, em vigor Prazo: 2025 

Alcançou 
indicador? 

 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Meta prevista                           

Meta executada 
no período (dado 
oficial) 

                        
  

Meta executada 
no período (dado 
extraoficial) 

                          

INDICADOR 18C 

(descrição do indicador. Caso tenha dúvida, consulte lista de 
indicadores sugeridos no Caderno de Apoio que acompanha esta 

planilha) 
Prazo: 

(informe aqui o prazo 
do indicador) 

Alcançou 
indicador? 

  

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Meta prevista                           
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Meta executada 
no período (dado 
oficial) 

                        
  

Meta executada 
no período (dado 
extraoficial) 

                          

INDICADOR 18D 

(descrição do indicador. Caso tenha dúvida, consulte lista de 
indicadores sugeridos no Caderno de Apoio que acompanha esta 

planilha) 
Prazo: 

(informe aqui o prazo 
do indicador) 

Alcançou 
indicador? 

  

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Meta prevista                           

Meta executada 
no período (dado 
oficial)                           

Meta executada 
no período (dado 
extraoficial)                           

 

 

Meta 18 

assegurar, no prazo de 2 (dois) anos, a adequação do plano de Carreira para os (as) 
profissionais da educação municipal, tomando como referência o piso salarial nacional 
profissional, definido em lei federal, nos termos do inciso VIII do art. 206 da Constituição 
Federal.  

Estratégias (da meta acima indicada) Prazo 
Previsões 

Orçamentárias 
Status 

Executou 
estratégia? 

Observações 

18.1) Revogada pela Lei 383/2018           

18.2) estabelecer previsão, no plano de Carreira do 
profissional da educação do Município e incentivos para 
qualificação profissional, inclusive em nível de pós-
graduação stricto sensu; 

2025 PPA/LOA/LDO Em desenvolv. Parcialmente 

Dentro do plano de carreira 
do município existe 
previsão para a qualificação 
profissional. 
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18.3) aprovar lei específica estabelecendo reformulação 
do plano de Carreira para os (as) profissionais da 
educação municipal com vistas a ter prioridade no repasse 
de transferências federais voluntárias, na área de 
educação. 

2025 PPA/LOA/LDO Em desenvolv. Parcialmente   

 

 

Meta Texto da meta Prazo Observações/Relato sintético (opcional) 

19 

assegurar condições, até o final do 2º ano de vigência 
deste PME, 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 municipais, 
prevendo recursos e apoio técnico da União para 

tanto.  

2017 

Não foi possível identificar os indicadores 19A, 19B, 19C, 19D da 
meta 19 pela falta de informações disponibilizadas publicamente. 
No município de Marilândia do Sul os diretores das escolas 
públicas são escolhidos dentro da perspectiva da gestão 
democrática, associada a critérios de formação e desempenho e à 
consulta pública à comunidade escolar, considerando apoio 
técnico da SEMEC. 
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INDICADOR 

Registre, nos espaços abaixo, os indicadores correspondentes à meta desta aba. Há espaço para até quatro indicadores e, em 
cada um, pode-se registrar: a) a meta prevista de acordo com o ano; b) o dado oficial (fornecido por órgãos estatísticos oficiais, 

como o INEP, IBGE, etc.); e c) o dado extraoficial (levantado pelo próprio município).  
Na ausência de quaisquer desses dados, deixe em branco o campo correspondente.  

INDICADOR 19A 

Percentual de diretores de escolas públicas que foram escolhidos para 
ocupação do cargo por meio de critérios técnicos de mérito e 

desempenho e consulta pública a comunidade escolar. 
Prazo: 2025 

Alcançou 
indicador? 

 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Meta prevista                           

Meta executada 
no período (dado 
oficial) 

                        
  

Meta executada 
no período (dado 
extraoficial) 

                          

INDICADOR 19B 
Percentual de escolas públicas que possui Conselho Escolar.    Prazo: 2025 

Alcançou 
indicador? 

 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Meta prevista                           

Meta executada 
no período (dado 
oficial) 

                        
  

Meta executada 
no período (dado 
extraoficial) 

                          

INDICADOR 19C 

(descrição do indicador. Caso tenha dúvida, consulte lista de indicadores 
sugeridos no Caderno de Apoio que acompanha esta planilha) 

Prazo: 2025 
Alcançou 

indicador? 
 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Meta prevista                           
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Meta executada 
no período (dado 
oficial) 

                        
  

Meta executada 
no período (dado 
extraoficial) 

                          

INDICADOR 19D 

(descrição do indicador. Caso tenha dúvida, consulte lista de indicadores 
sugeridos no Caderno de Apoio que acompanha esta planilha) 

Prazo: 
(informe aqui o 

prazo do indicador) 
Alcançou 

indicador? 
  

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Meta prevista                           

Meta executada 
no período (dado 
oficial)                           

Meta executada 
no período (dado 
extraoficial)                           

 

 

Meta 19 

assegurar condições, até o final do 2º ano de vigência deste PME, 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 municipais, 
prevendo recursos e apoio técnico da União para tanto.  

Estratégias (da meta acima indicada) Prazo Previsões Orçamentárias Status 
Executou 

estratégia? 
Observações 
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19.1) aprovar legislação específica que regulamente a 
matéria na área de sua abrangência, respeitando-se a 
legislação nacional, e que considere, conjuntamente, 
para a nomeação dos diretores e diretoras de escola, 
critérios técnicos de mérito e desempenho, bem como a 
participação da comunidade escolar;  

2025 PPA/LDO/LOA Concluída Sim Lei Municipal nº 372/2018 

19.2) aumentar a participação nos programas de apoio 
e formação aos (às) conselheiros (as) dos conselhos de 
acompanhamento e controle social do Fundeb, dos 
conselhos de alimentação escolar e de outros e aos (às) 
representantes educacionais em demais conselhos de 
acompanhamento de políticas públicas, garantindo a 
esses colegiados recursos financeiros, espaço físico 
adequado, equipamentos e meios de transporte para 
visitas à rede escolar, com vistas ao bom desempenho 
de suas funções; 

2025 PPA/LOA/LDO/Estado/União Não iniciada Não 

Até a presente data não 
existe programa de 
formação para os 
conselheiros no município. 

19.3) “ O Conselho Municipal de Educação, coordenará 
as conferências municipais, bem como efetuará o 
acompanhamento da execução deste PME em 
consonância com o PEE e o PNE”. (redação dada pela 
Lei nº 383/2018). 

2025 PPA/LOA/LDO Concluída Sim 

O Conselho Municipal de 
Educação acompanhou e 
participou  das reuniões 
que ocorreram no 
decorrer do ano letivo, 
referentes ao Plano 
Municipal de Educação.  

19.4) estimular a constituição e o fortalecimento dos 
conselhos escolares, como instrumentos de participação 
e fiscalização na gestão escolar e educacional, inclusive 
por meio da adesão aos programas de formação de 
conselheiros, assegurando-se condições de 
funcionamento autônomo; 

2025 PPA/LOA/LDO Concluída Sim 

As escolas públicas 
contam com a 
participação e fiscalização 
da gestão educacional dos 
conselhos escolares. 
Adesão ao Programa de 
Formação pela Escola. 
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19.5) fomentar a participação e a consulta de 
profissionais da educação, alunos (as) e seus familiares 
na formulação dos projetos político-pedagógicos, 
currículos escolares, planos de gestão escolar e 
regimentos escolares, assegurando a participação dos 
pais na avaliação de docentes e gestores escolares;  

2025 PPA/LOA/LDO Concluída Sim 

Os documentos escolares 
(PPP, Regimento Escolar, 
PPC) ficam em local de 
fácil acesso nas escolas 
para pesquisa. Foram 
realizadas reuniões com os 
pais, assegurando a 
participação dos 
documentos existentes e 
apresentação da BNCC. 

19.6) favorecer processos de autonomia pedagógica, 
administrativa e de gestão financeira nos 
estabelecimentos de ensino com assessoria técnica por 
parte da Secretaria Municipal de Educação; 

2025 PPA/LOA/LDO Concluída Sim 
 Suporte Técnico 
Pedagógico. 

19.7) aderir aos programas de formação de diretores e 
gestores escolares, bem como desenvolver programas 
de formação continuada com os gestores escolares com 
vistas ao fortalecimento da gestão.  

2025 PPA/LOA/LDO/Estado/União Não iniciada Não   Está previsto no PAR. 
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Meta Texto da meta Prazo Observações/Relato sintético (opcional) 

20 

“Garantir Aplicação de no mínimo 25% (vinte e cinco 
por cento) da receita do município na educação, bem 

como aumentar o investimento municipal em 
educação gradativamente, acompanhando o 

crescimento do investimento nacional.” ( redação 
dada pela Lei nº 383/2018). 

2025 

Os dados organizados de acordo com as fontes disponíveis em 
janeiro de 2018 do IPARDES apontam: a)Existe ausência de nota 
técnica no PNE em movimento (janeiro de 2018): Disponibilizados 
dados mais recentes de PIB municipal e gasto com educação 
segundo despesas na Função orçamentária educação. No município, 
os investimentos aplicados na educação estão além dos previstos 
pela legislação. 

 

 

 

 

INDICADOR 

Registre, nos espaços abaixo, os indicadores correspondentes à meta desta aba. Há espaço para até quatro indicadores e, em 
cada um, pode-se registrar: a) a meta prevista de acordo com o ano; b) o dado oficial (fornecido por órgãos estatísticos oficiais, 

como o INEP, IBGE, etc.); e c) o dado extraoficial (levantado pelo próprio município).  
Na ausência de quaisquer desses dados, deixe em branco o campo correspondente.  

INDICADOR 20A 
Percentual de aplicação mínima dos impostos municipais na educação. Prazo: 2025 

Alcançou 
indicador? 

Sim 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Meta prevista   25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25%   

Meta executada 
no período (dado 

  29,98% 28,04 29,09%                 
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oficial) 

Meta executada 
no período (dado 
extraoficial) 

                          

 

 

Meta 20 

“Garantir Aplicação de no mínimo 25% (vinte e cinco por cento) da receita do município na 
educação, bem como aumentar o investimento municipal em educação gradativamente, 
acompanhando o crescimento do investimento nacional.” (redação dada pela Lei nº 
383/2018). 

Estratégias (da meta acima indicada) Prazo 
Previsões 

Orçamentárias 
Status 

Executou 
estratégia? 

Observações 

20.1) acompanhar a destinação à manutenção e 
desenvolvimento do ensino, em acréscimo aos recursos 
vinculados nos termos do art. 212 da Constituição 
Federal, na forma da lei específica, a parcela da 
participação no resultado ou da compensação 
financeira pela exploração de petróleo e gás natural e 
outros recursos, com a finalidade de cumprimento da 
meta prevista no inciso VI do caput do art. 214 da 
Constituição Federal;  

2025 
LOA/PPA/LDDO/Estado 

e União 
Em desenvolv. Parcialmente   
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20.2) fortalecer, no âmbito do município, os 
mecanismos e os instrumentos que assegurem, nos 
termos do parágrafo único do art. 48 da Lei 
Complementar no 101, de 4 de maio de 2000, a 
transparência e o controle social na utilização dos 
recursos públicos aplicados em educação, 
especialmente a realização de audiências públicas, a 
criação de portais eletrônicos de transparência e a 
capacitação dos membros de conselhos de 
acompanhamento e controle social do Fundeb, com a 
colaboração entre o Ministério da Educação, as 
Secretarias de Educação dos Estados e os Tribunais de 
Contas da União, dos Estados e dos Municípios;  

2025 LOA/PPA/LDDO Concluída Sim 

 Transparência e 
Controle Social são 
realizados por meio do 
Portal da Transparência. 

20.3) acompanhar o desenvolvimento, por meio do 
Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais 
Anísio Teixeira – INEP, estudo e acompanhamento 
regular dos investimentos e custos por alunos da 
educação básica e superior pública, em todas as suas 
etapas e modalidades; 

2025 

Não se aplica 

Concluída Sim 
 É realizado o 
acompanhamento por 
meio do INEP. 

20.4) estar atento no atendimento aos padrões 
exigidos no Custo Aluno-Qualidade inicial - CAQi, que 
será implantado no prazo de 2 (dois) referenciado no 
conjunto de padrões mínimos estabelecidos na 
legislação educacional e cujo financiamento será 
calculado com base nos respectivos insumos 
indispensáveis ao processo de ensino-aprendizagem e 
será progressivamente reajustado até a 
implementação plena do Custo Aluno Qualidade - CAQ; 

2025 LOA/PPA/LDDO Concluída Sim   
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20.5 ) acompanhar a implementação o Custo Aluno 
Qualidade - CAQ como parâmetro para o 
financiamento da educação de todas etapas e 
modalidades da educação básica, a partir do cálculo e 
do acompanhamento regular dos indicadores de gastos 
educacionais com investimentos em qualificação e 
remuneração do pessoal docente e dos demais 
profissionais da educação pública, em aquisição, 
manutenção, construção e conservação de instalações 
e equipamentos necessários ao ensino e em aquisição 
de material didático-escolar, alimentação e transporte 
escolar. 

2025 LOA/PPA/LDDO Concluída Sim   
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2. CONCLUSÃO E RECOMENDAÇÕES  

 

O monitoramento do Plano Municipal de Educação do Município de  Marilândia do Sul -   foi  marcado pela observação do  

princípio  constitucional  de  “Gestão Democrática ”, em consonância com a meta 19 do PNE – Plano Nacional de Educação, garantindo a 

participação de representantes de vários segmentos sociais.   O monitoramento e a avaliação do Plano Municipal de Educação propiciaram 

a visualização ampla da educação no município, foi possível constatar os objetivos e metas alcançados na educação, entretanto, muitas 

ações foram previstas para os próximos anos, uma vez que o planejamento é até dois mil e vinte e cinco. Durante o monitoramento e a 

avaliação foram observados que alguns objetivos e metas não possuíam base que pudessem ser mensurados ou mesmo nortear indicadores 

de qualidade para a educação no município de Marilândia do Sul.  

 Em relação a Educação Infantil, há necessidade de elaboração de ações que garantam padrões mínimos de qualidade do 

atendimento na Primeira Infância em todo o Sistema Municipal de Ensino e planejamento Inter setorial para o cumprimento da meta. 

Considerando o Ensino Fundamental e as condições criadas para as políticas dentro do plano municipal, devem colaborar com a 

melhoria e a recuperação da aprendizagem, reflete no aumento dos índices das avaliações institucionais.  

Espera-se que, com o planejamento para a próxima década, a educação nessa etapa possa cumprir seu papel inclusivo e 

emancipatório que proporcione uma educação mais efetiva do ponto de vista estrutural, cultural, com o aprofundamento dos 

conhecimentos, do espírito crítico e das vivências democráticas. 
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3. ANEXO  
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