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NOTA TÉCNICA Nº 02/2017 

 
Assunto: Alteração da Redação das Metas: II, IV, VIII, X, XI e XII, XIII e XIV e 
Estratégias do Plano Municipal de Educação de Cascavel (2015/2025) – Lei 
Municipal nº 6.496, de 24 de junho de 2015. 
 

 

A Comissão de Monitoramento e Acompanhamento Contínuo e 

Avaliações Periódicas do Plano Municipal de Educação de Cascavel, nomeada 

pelo Decreto nº 13.513/2017, verificou que a Lei Municipal nº 6.496, de 24 de 

junho de 2015, que aprova o Plano Municipal de Educação do Município de 

Cascavel, apresenta inconsistência nas estratégias das Metas II - Ensino 

Fundamental, IV – Educação Especial, VIII – Educação de Jovens e Adultos, X 

– Valorização dos Profissionais do Magistério, XI – Valorização dos Profissionais 

da Educação não docentes, XII – Formação Continuada para os Profissionais da 

Educação e do Magistério, XIII – Gestão Democrática e XIV – Financiamento da 

Educação, no que tange ao estabelecimento de prazos.  

A Comissão do Fórum Municipal de Educação de Cascavel, nomeada 

pelo Decreto nº 13.518/2017 aprova a Nota Técnica nº 02/2017 e encaminha 

para a III Conferência Municipal de Educação de Cascavel. 

Na plenária da III Conferência Municipal de Educação de Cascavel, foi 

aprovada a nota técnica com a seguintes redação: 

  

JUSTIFICATIVA: Segundo as orientações dos Documentos “Planejando 

a Próxima Década” e “Monitoramento e Avaliação dos Planos Municipais de 

Educação” (BRASIL, 2014), no que tange a implementação do Plano Municipal 

de Educação de Cascavel e o estabelecimento de prazos para que sejam 

alcançados em um determinado período, contribuindo para a Comissão e a 

sociedade civil acompanhar, avaliar e mensurar o alcance das estratégias em 

relação aos prazos, sugerimos a alteração das estratégias em relação aos 

prazos, conforme segue: 

 

ALTERAÇÃO I – ENSINO FUNDAMENTAL 
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Estratégia I – onde se lê: “Assegurar o acesso, a permanência e a 

qualidade para os alunos do Ensino Fundamental – Anos Iniciais na Rede 

Municipal de Ensino e no Ensino Fundamental – Anos Finais, na Rede Estadual 

de Ensino, a partir da aprovação do PME – CVEL” (CASCAVEL, 2015, Meta II, 

Estratégia I), leia-se: 

 
Assegurar o acesso, a permanência e a qualidade para os 
alunos do Ensino Fundamental – Anos Iniciais na Rede 
Municipal de Ensino e no Ensino Fundamental – Anos Finais, na 
Rede Estadual de Ensino, a partir de 2016, sendo contínua e de 
caráter permanente” (CASCAVEL, PME 2015/2025 – Alteração 
I). 
 

Alteração: “a partir da aprovação do PME – CVEL” para “a partir de 

2016, sendo contínua e de caráter permanente”. 

 

ALTERAÇÃO II 

Estratégia II – onde se lê: “garantir acompanhamento individualizado na 

sala de aula para todos os alunos e atendimento no reforço escolar em com-

traturno, para alunos que apresentam dificuldades no processo de 

escolarização, do Ensino Fundamental – Anos Iniciais, a partir da aprovação do 

PME – CVEL” (CASCAVEL, 2015, Meta II, Estratégia II), leia-se: 

 
Garantir acompanhamento individualizado na sala de aula para 
todos os alunos e atendimento no reforço escolar em 
contraturno, para alunos que apresentam dificuldades no 
processo de escolarização, do Ensino Fundamental – Anos 
Iniciais, a partir de 2015, sendo contínua e de caráter 
permanente (CASCAVEL, 2015, PME 2015/2025 – Alteração 
II). 
 

Alteração: “com-traturno” para “contraturno” e “a partir da aprovação do 

PME – CVEL” para “a partir de 2015, sendo contínua e de caráter permanente”. 

 

ALTERAÇÃO III 

Estratégia III – onde se lê: “garantir ações pedagógicas e grupos de 

estudos, para aprofundamento teórico/metodológico aos profissionais do 

magistério e da educação, com previsão em calendário escolar e dispensa de 
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alunos, nas escolas da Rede Municipal de Ensino, a partir da aprovação do PME 

– CVEL” (CASCAVEL, 2015, Meta II, Estratégia III), leia-se: 

 
Garantir ações pedagógicas e grupos de estudos nas Atividades 
Pedagógicas, para aprofundamento teórico/metodológico aos 
profissionais do magistério e da educação, com previsão em 
calendário escolar e dispensa de alunos, nas escolas da Rede 
Municipal de Ensino, a partir de 2015, sendo contínuo e de 
caráter permanente (PME 2015/2025, Alteração III). 
 

Alteração: “garantir ações pedagógicas e grupos de estudos [...]” para 

“garantir ações pedagógicas e grupos de estudos nas Atividades Pedagógicas”; 

e “a partir da aprovação do PME – CVEL” para “a partir de 2015, sendo contínuo 

e de caráter permanente”. 

 

ALTERAÇÃO IV 

Estratégia IV – onde se lê: “garantir formação continuada de qualidade 

para aprofundamento teórico e metodológico nas áreas do conhecimento, em 

consonância com o Currículo para Rede Pública Municipal de Ensino de 

Cascavel aos profissionais do magistério e da educação que atuam no Ensino 

Fundamental – Anos Iniciais, considerando as especificidades e necessidades, 

a partir da aprovação do PME-CVEL” (CASCAVEL, 2015, Meta II, Estratégia IV), 

leia-se: 

 
Garantir formação continuada de qualidade para 
aprofundamento teórico e metodológico nas áreas do 
conhecimento, em consonância com o Currículo para Rede 
Pública Municipal de Ensino de Cascavel aos profissionais do 
magistério e da educação que atuam no Ensino Fundamental – 
Anos Iniciais, considerando as especificidades e necessidades, 
a partir de 2015, sendo contínua e de caráter permanente (PME 
2015/2025 – Alteração IV). 
 

Alteração: “a partir da aprovação do PME – CVEL” para “a partir de 

2015, sendo contínua e de caráter permanente”. 

 

ALTERAÇÃO V 

Estratégia V – onde se lê: “implementar ações para a melhoria do fluxo: 

distorção idade/ano, combate à evasão escolar e reprovação no Ensino 
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Fundamental – Anos Iniciais, a partir da aprovação do PME – CVEL” 

(CASCAVEL, 2015, Meta II, Estratégia V), leia-se: 

 
Implementar ações para a melhoria do fluxo: distorção idade/ 
ano, combate à evasão escolar e reprovação no Ensino 
Fundamental – Anos Iniciais, a partir de 2016 (PME 2015/2025 
– Alteração V). 
 

Alteração: “a partir da aprovação do PME – CVEL” para “a partir de 

2016”. 

 

ALTERAÇÃO VI 

Estratégia IX – onde se lê: “elaborar diretrizes para a educação do 

campo para o Ensino Fundamental – Anos Iniciais em consonância com a 

concepção teórica e metodológica do Currículo para Rede Pública Municipal de 

Ensino de Cascavel, até o terceiro ano do PME - CVEL” (CASCAVEL, 2015, 

Meta II, Estratégia IX), leia-se: 

 
Elaborar diretrizes para a educação do campo para o Ensino 
Fundamental – Anos Iniciais em consonância com a concepção 
teórica e metodológica do Currículo para Rede Pública Municipal 
de Ensino de Cascavel, até 2020 (PME 2015/2025, Alteração 
VI). 
 

Alteração: “até o terceiro ano do PME – CVEL” para “até 2020”. 

 

ALTERAÇÃO VII 

Estratégia X – onde se lê: “desenvolver formas de acompanhamento do 

processo de escolarização dos alunos do Ensino Fundamental – Anos Iniciais 

para atender a demanda de alunos, filhos de profissionais que se dedicam a 

atividades de caráter itinerante, considerando os conteúdos já apropriados, bem 

como a elaboração de parecer descritivo, a partir da aprovação do PME – CVEL” 

(CASCAVEL, 2015, Meta II, Estratégia X), leia-se: 

 
Desenvolver formas de acompanhamento do processo de 
escolarização dos alunos do Ensino Fundamental – Anos Iniciais 
para atender a demanda de alunos, filhos de profissionais que 
se dedicam a atividades de caráter itinerante, considerando os 
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conteúdos já apropriados, bem como a elaboração de parecer 
descritivo, a partir de 2015 (PME 2015/2025, Alteração VII). 
 

Alteração: “a partir da aprovação do PME – CVEL” para “a partir de 

2015”. 

 

 

ALTERAÇÃO VIII 

Estratégia XI – onde se lê: “assegurar em regime de colaboração entre 

os entes federativos, a construção de quadras esportivas cobertas e a realização 

de reformas das quadras existentes de forma a equiparar os espaços físicos em 

todas as escolas do Ensino Fundamental – Anos Iniciais, a partir da aprovação 

do PME - CVEL” (CASCAVEL, Meta II, Estratégia XI), leia-se: 

 
Assegurar em regime de colaboração entre os entes federativos, 
a construção de quadras esportivas cobertas e a realização de 
reformas das quadras existentes de forma a equiparar os 
espaços físicos em todas as escolas do Ensino Fundamental – 
Anos Iniciais, a partir de 2016, sendo finalizada até 2025, e que 
até 2020 atinja o mínimo de 50% das construções de quadras 
poliesportivas cobertas (PME 2015/2025, Alteração VIII). 
 

Alteração: “a partir da aprovação do PME – CVEL” para “a partir de 

2016, sendo finalizada até 2025, e que até 2020 atinja o mínimo de 50% das 

construções de quadras poliesportivas cobertas”. 

 

 

ALTERAÇÃO IX 

Estratégia XIV – onde se lê: “incentivar a participação dos pais ou 

responsável legal no acompanhamento das atividades escolares dos seus filhos/ 

alunos, conforme previsto no Projeto Político Pedagógico e no Regimento 

Escolar de cada instituição de ensino, a partir da aprovação do PME – CVEL”, 

leia-se: 

 
Incentivar a participação dos pais ou responsável legal no 
acompanhamento das atividades escolares dos seus filhos/ 
alunos, conforme previsto no Projeto Político Pedagógico e no 
Regimento Escolar de cada instituição de ensino, a partir de 



 

Rua Dom Pedro II, 1781 – Centro – Cascavel – Paraná  
CEP: 85.812-121 – Telefone: (45) 4001-2804 

gabinetesemed@cascavel.pr.gov.br 
 

2015, sendo contínuo e de caráter permanente (PME 
2015/2025, Alteração IX). 
 

Alteração: “a partir da aprovação do PME - CVEL” para “a partir de 

2015, sendo contínuo e de caráter permanente”. 

 

 

ALTERAÇÃO X 

Estratégia XVI – Onde se lê: “assegurar cursos de formação em língua 

espanhola aos professores e profissionais da educação não docentes da Rede 

Municipal de Ensino, fora da carga horária de trabalho, na vigência do PME - 

CVEL” (CASCAVEL, 2015, Meta II, Estratégia XVI), leia-se:  

 
Assegurar curso de formação em língua espanhola aos 
Professores dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental da Rede 
Municipal de Ensino, com a finalidade de relacionar teoria e 
prática e contribuir para a qualidade do ensino da disciplina de 
Língua Espanhola, a partir de 2016, sendo de caráter contínuo e 
permanente (PME 2015/2025, Alteração X). 
 

Justificativa: Tendo em vista a oferta da Formação em Língua 

Espanhola, via processo licitatório e destinação orçamentária, aos Professores 

dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental que atuam com a Disciplina e 

conteúdos da Língua Espanhola ou que tenham interesse em ministrar a 

disciplina, sugerimos a alteração da estratégia de “assegurar cursos de formação 

em língua espanhola aos professores e profissionais da educação não docentes 

da Rede Municipal de Ensino, fora da carga horária de trabalho, na vigência do 

PME – CVEL” para  “assegurar curso de formação em língua espanhola aos 

Professores dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental da Rede Municipal de 

Ensino, com a finalidade de relacionar teoria e prática e contribuir para a 

qualidade do ensino da disciplina de Língua Espanhola, a partir de 2016, sendo 

de caráter contínuo e permanente”.  

Ressaltamos, a inviabilidade de ofertar vaga a todos os que tiverem 

interesse, pois se constitui em formação para a área de atuação do profissional 

que ministrará ou possui interesse em ministrar esta disciplina.  
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Informamos ainda, que ocorre a oferta do Curso em Língua Espanhola 

pela Unioeste e na Rede Estadual de Ensino, pelo Centro de Línguas 

Estrangeiras Modernas – CELEM, sendo que o prazo de inscrição deverá ser 

divulgado no Portal da SEMED. 

 

ALTERAÇÃO XI 

Estratégia XVII – Onde-se lê: “assegurar o ensino da língua espanhola, 

bem como a produção de materiais para os alunos do Ensino Fundamental – 

Anos Iniciais, na vigência do PME – CVEL” (CASCAVEL, 2015, Meta II, 

Estratégia XVII), leia-se: 

 
Assegurar o ensino da Língua Espanhola, bem como a produção 
de materiais para os alunos do Ensino Fundamental – Anos 
Iniciais, a partir de 2016, sendo de caráter contínuo e 
permanente. 
 

Alteração: “na vigência do PME – CVEL” para “a partir de 2016, sendo 

de caráter contínuo e permanente”. 

 

 

ALTERAÇÃO XII 

Estratégia XVIII – onde se lê: “assegurar que o material de língua 

espanhola, para os alunos da Rede Municipal de Ensino seja entregue no início 

do ano letivo, a partir da aprovação do PME - CVEL” (CASCAVEL, 2015, Meta 

II, Estratégia XVIII), leia-se: 

 
Assegurar que o material de língua espanhola, para os alunos 
da Rede Municipal de Ensino seja entregue no início do ano 
letivo, a partir de 2016, sendo de caráter contínuo e permanente 
(PME 2015/2025, Alteração XII). 
 

Alteração: “na vigência do PME – CVEL” para “a partir de 2016, sendo 

de caráter contínuo e permanente”. 

 

ALTERAÇÃO XIII 
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Estratégia XIX – onde se lê: “propor parcerias com as Instituições de 

Ensino Superior Pública para a oferta de cursos de idiomas e de Língua 

Brasileira de Sinais, aos professores e profissionais da educação não docentes 

que atuam na Rede Municipal de Ensino, a partir da aprovação do PME - CVEL” 

(CASCAVEL, 2015, Meta II, Estratégia XIX), leia-se: 

 
Propor parcerias com as Instituições de Ensino Superior Pública 
para a oferta de cursos de idiomas e de Língua Brasileira de 
Sinais, aos professores e profissionais da educação não 
docentes que atuam na Rede Municipal de Ensino, a partir de 
2016, sendo de caráter contínuo e permanente (PME 
2015/2025, Alteração XIII). 
 

Alteração: “a partir da aprovação do PME – CVEL” para “a partir de 

2016, sendo de caráter contínuo e permanente”, assegurando a divulgação do 

prazo de inscrição no Portal da SEMED e via ofício as unidades escolares. 

 

 

ALTERAÇÃO XIV 

Estratégia XX – onde se lê: “assegurar a formação continuada nas 

escolas municipais aos profissionais do magistério e da educação da Rede 

Municipal de Ensino, com normatização e certificação pela Secretaria Municipal 

de Educação, a partir da aprovação do PME - CVEL” (CASCAVEL, 2015, Meta 

II, Estratégia XX), leia-se: 

 
Assegurar a formação continuada nas escolas municipais aos 
profissionais do magistério e da educação da Rede Municipal de 
Ensino, com certificação pela Secretaria Municipal de Educação, 
a partir de 2015, sendo de caráter contínuo e permanente (PME 
2015/2025, Alteração XIV). 
 

Alteração: “a partir da aprovação do PME – CVEL” para “a partir de 

2015, sendo de caráter contínuo e permanente” e a supressão da palavra 

“normatização”. 

 

 

ALTERAÇÃO XV 
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Estratégia XXI – onde se lê: “criar mecanismos de incentivo aos 

profissionais do magistério e da educação da Rede Municipal de Ensino para a 

pesquisa e a produção de material de apoio pedagógico aos alunos e 

professores, nas diversas áreas do conhecimento, bem como a publicação 

desses em revista eletrônica no site do município, a partir da aprovação do PME 

- CVEL” (CASCAVEL, Meta II, Estratégia XXI), leia-se: 

 
Criar mecanismos de incentivo aos profissionais do magistério e 
da educação da Rede Municipal de Ensino para a pesquisa e a 
produção de material de apoio pedagógico aos alunos e 
professores, nas diversas áreas do conhecimento, bem como a 
publicação desses em revista eletrônica no site do município, a 
partir de 2018, sendo contínua e de caráter permanente (PME 
2015/2025, Alteração XV). 
 

Alteração: “a partir da aprovação do PME – CVEL” para “a partir de 

2018, sendo contínuo e de caráter permanente”. 

 

ALTERAÇÃO XVI 

Estratégia XXIII – onde se lê: “assegurar aos alunos do Ensino 

Fundamental – Anos Iniciais, que possuem laudo médico indicando a 

necessidade de atendimento específico às patologias, a alimentação adequada, 

seguindo o padrão de qualidade estabelecido no Programa Nacional de 

Alimentação Escolar, a partir da aprovação”, leia-se: 

 
Assegurar aos alunos do Ensino Fundamental – Anos Iniciais, 
que possuem laudo médico, indicando a necessidade de 
atendimento específico às patologias, a alimentação adequada, 
seguindo o padrão de qualidade estabelecido no Programa 
Nacional de Alimentação Escolar, assegurando a manutenção 
da aquisição, gerência, distribuição e fiscalização de maneira 
exclusiva e integral pelo Poder Público Municipal, a partir de 
2016, sendo de caráter contínuo e permanente (PME 2015/2025 
– Alteração XVI). 
 

Alteração: “a partir da aprovação” para “a partir de 2016, sendo de 

caráter contínuo e permanente”, acrescentar: “assegurando a manutenção da 

aquisição, gerência, distribuição e fiscalização de maneira exclusiva e integral 

pelo Poder Público Municipal”. 
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Justificativa: tendo em vista a garantia da alimentação de qualidade e 

a necessidade de resguardar a importância da gerência pelo Poder Público 

Municipal, solicitamos o acréscimo na redação da estratégia. 

 

ALTERAÇÃO XVII 

Estratégia XXIV – onde se lê: “garantir o aprofundamento teórico e a 

reestruturação do Currículo, mantendo a linha teórica adotada para Rede Pública 

Municipal de Ensino de Cascavel, assegurando a participação efetiva dos 

profissionais que atuam no Ensino Fundamental I – Anos Iniciais, a partir da 

aprovação do PME - CVEL”, leia-se: 

 
Garantir o aprofundamento teórico em caráter contínuo e 
permanente e a partir de 2020 a reestruturação do Currículo, 
mantendo a linha teórica adotada para Rede Pública Municipal 
de Ensino de Cascavel, assegurando a participação efetiva dos 
profissionais que atuam no Ensino Fundamental I – Anos Iniciais 
(PME 2015/2025 – Alteração XVII). 
 

Alteração: “a partir da aprovação” para “Garantir o aprofundamento 

teórico em caráter contínuo e permanente e a partir de 2020 a reestruturação do 

Currículo, mantendo a linha teórica adotada para Rede Pública Municipal de 

Ensino de Cascavel, assegurando a participação efetiva dos profissionais que 

atuam no Ensino Fundamental I – Anos Iniciais”, justifica-se que ante a 

ampliação da Rede Municipal de Ensino nos últimos anos, se faz necessário 

antes da reestruturação realizar formação continuada específica para estes, com 

vistas ao conhecimento e análise do Currículo, bem como após aprovada a Base 

Nacional Comum Curricular será necessário estudo e diálogo com a Rede 

Pública Municipal de Ensino, para organizar, por meio de comissão, estudo e 

análise sobre a reestruturação do Currículo da Rede Pública Municipal de Ensino 

de Cascavel, garantindo a concepção teórica e metodológica. 

 

 

META IV – EDUCAÇÃO ESPECIAL 

ALTERAÇÃO XVIII 
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Estratégia I – onde-se lê: “garantir a implementação de ações 

destinadas a oferta de estimulação precoce para as crianças de 0 (zero) a 3 

(três) anos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas 

habilidades” (CASCAVEL, 2015, Meta IV, Estratégia I), leia-se: 

 
Garantir a implementação de ações destinadas a oferta de 
estimulação precoce para as crianças de 0 (zero) a 3 (três) anos 
com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas 
habilidades em caráter contínuo e permanente garantindo o 
assessoramento e profissional especializado em sala de aula a 
partir de 2016 (PME 2015/2025, Alteração XVIII). 
 

Alteração: acrescentado o prazo e o assessoramento “em caráter 

contínuo e permanente garantindo o assessoramento e profissional 

especializado em sala de aula a partir de 2016”. 

 

 

META VIII – EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 

ALTERAÇÃO XIX 

Estratégia XII – onde se lê: “assegurar a reestruturação do Currículo 

para a Rede Pública Municipal de Ensino de Cascavel – Educação de Jovens e 

Adultos – Ensino Fundamental – Fase I, respeitando as especificidades da 

modalidade, com ampla participação dos profissionais do magistério que atuam 

nessa modalidade de ensino, a partir da aprovação do PME - CVEL”, leia-se: 

 
Assegurar a reestruturação do Currículo para a Rede Pública 
Municipal de Ensino de Cascavel – Educação de Jovens e 
Adultos – Ensino Fundamental – Fase I, respeitando as 
especificidades da modalidade, com ampla participação dos 
profissionais do magistério que atuam nessa modalidade de 
ensino, a partir de 2020 (PME 2015/2025 – Alteração XIX). 
 

Alteração: “a partir da aprovação” para “a partir de 2020”, justifica-se 

que ante a ampliação da Rede Municipal de Ensino nos últimos anos, se faz 

necessário antes da reestruturação realizar formação continuada específica para 

estes, com vistas ao conhecimento e análise do Currículo, bem como após 

aprovada a Base Nacional Comum Curricular será necessário estudo e diálogo 

com a Rede Pública Municipal de Ensino, para organizar, por meio de comissão, 
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estudo e análise sobre a reestruturação do Currículo da Rede Pública Municipal 

de Ensino de Cascavel, garantindo a concepção teórica e metodológica. 

 

 

META X – VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO 

ALTERAÇÃO XX 

Estratégia VIII – onde-se lê: “readequar o instrumento de avaliação de 

desempenho dos profissionais do magistério, em conformidade com as Leis 

Municipais: Estatuto do Servidor Público Municipal e Plano de Cargos, Carreiras, 

Remuneração e Valorização dos Profissionais do Magistério, após ampla análise 

e discussão com a categoria, a partir do segundo ano da aprovação do PME - 

CVEL” (CASCAVEL, 2015, Meta X, Estratégia VIII), leia-se: 

 
Readequar o instrumento de avaliação de desempenho dos 
profissionais do magistério, em conformidade com as Leis 
Municipais: Estatuto do Servidor Público Municipal e Plano de 
Cargos, Carreiras, Remuneração e Valorização dos 
Profissionais do Magistério, após ampla análise e discussão com 
a categoria, a partir de 2019 (PME 2015/2025, Alteração XX). 
 

Alteração: “a partir do segundo ano da aprovação do PME – CVEL” para 

“a partir de 2019”. 

 

 

META XI – VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 

NÃO DOCENTES 

ALTERAÇÃO XXI 

Estratégia VI – onde-se lê: “assegurar a readequação do instrumento 

de avaliação de desempenho dos profissionais da educação, após ampla análise 

e discussão com a categoria, a partir do segundo ano da aprovação do PME - 

CVEL” (CASCAVEL, 2015, Meta XI, Estratégia VI), leia-se: 

 
Assegurar a readequação do instrumento de avaliação de 
desempenho dos profissionais da educação, após ampla análise 
e discussão com a categoria, a partir de 2019, com a aprovação 
do Plano de Carreira dos Profissionais da Educação não 
docentes (PME 2015/2025, Alteração XXI). 
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Alteração: “a partir do segundo ano da aprovação do PME – CVEL” para 

“a partir de 2019, com a aprovação do Plano de Carreira dos Profissionais da 

Educação não docentes”. 

Justificativa: viabilizar a aprovação do Plano de Carreira e sua 

articulação com a avaliação de desempenho.  

 

 

META XII – FORMAÇÃO CONTINUADA PARA OS PROFISSIONAIS 

DA EDUCAÇÃO E DO MAGISTÉRIO 

ALTERAÇÃO XXII 

Estratégia X – onde-se lê: “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 ou sexual, favorecendo a adoção das providências adequadas que 

promovam a construção da cultura de paz e um ambiente escolar dotado de 

segurança para a comunidade” (CASCAVEL, 2015, Meta XII, Estratégia X), leia-

se: 

 
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 ou sexual, favorecendo a adoção das 
providências adequadas que promovam a construção da cultura 
de paz e um ambiente escolar dotado de segurança para a 
comunidade, a partir de 2017, sendo contínua e de caráter 
permanente (PME 2015/2025, Alteração XXII). 
 

Alteração: definição do prazo da estratégia: “a partir de 2017, sendo 

contínua e de caráter permanente”. 

 

 

META XIII – GESTÃO DEMOCRÁTICA 

ALTERAÇÃO XXIII 

Estratégia XIX – onde-se lê: “promover ações para a elaboração de 

instrumentos de avaliação institucional, garantindo a socialização e o 
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encaminhamento dos resultados com a participação da comunidade escolar, 

com vistas na efetivação do processo de gestão democrática, articulado com a 

Secretaria Municipal de Educação, a partir da aprovação do PME - CVEL” 

(CASCAVEL, 2015, Meta XIII, Estratégia XIX), leia-se: 

 
Promover ações para a elaboração de instrumentos de 
avaliação institucional, garantindo a socialização e o 
encaminhamento dos resultados com a participação da 
comunidade escolar, com vistas a efetivação do processo de 
gestão democrática, articulado com a Secretaria Municipal de 
Educação, a partir de 2021 (PME 2015/2025, Alteração XXIII). 
 

Alteração: “com vistas na” para “com vistas a”, “a partir da aprovação” 

para “a partir de 2021”. 

 

META XIV – FINANCIAMENTO DA EDUCAÇÃO 

ALTERAÇÃO XXIV 

Estratégia X – onde-se lê: “garantir em conjunto com os órgãos de 

Controle Social, vinculados à educação, a avaliação anual do investimento dos 

recursos financeiros da educação municipal, de modo a reorganizar as diretrizes 

orçamentárias: Plano Plurianual, Lei de Diretrizes Orçamentárias e Lei 

Orçamentária Anual, para atender as metas e estratégias do PME - CVEL” 

(CASCAVEL, 2015, Meta XIV, Estratégia X), leia-se: 

 
Garantir em conjunto com os órgãos de Controle Social, 
vinculados à educação, a avaliação anual do investimento dos 
recursos financeiros da educação municipal, de modo a 
reorganizar as diretrizes orçamentárias: Plano Plurianual, Lei de 
Diretrizes Orçamentárias e Lei Orçamentária Anual, para 
atender as metas e estratégias do PME – CVEL, a partir de 2016, 
sendo contínuo e de caráter permanente (PME 2015/2025, 
Alteração XXIV). 
 

Alteração: estabelecimento do prazo “a partir de 2016, sendo contínuo 

e de caráter permanente”. 

 

ALTERAÇÃO XXV 

Estratégia XIII – onde-se lê: “garantir a adesão e pactuação aos 

programas complementares e suplementares de transporte escolar, alimentação 



 

Rua Dom Pedro II, 1781 – Centro – Cascavel – Paraná  
CEP: 85.812-121 – Telefone: (45) 4001-2804 

gabinetesemed@cascavel.pr.gov.br 
 

escolar e demais programas de repasse de recursos, durante a vigência do PME 

– CVEL”, leia-se: 

 

Garantir a adesão e pactuação aos programas complementares 
e suplementares de transporte escolar e alimentação escolar, 
garantindo a merenda escolar à Rede Municipal de Ensino com 
o mínimo de 80% dos recursos para aquisição de alimentos da 
agricultura familiar, bem como a aplicabilidade dos recursos 
destinados a alimentação escolar sejam geridas pelo Poder 
Público Municipal e demais programas de repasse de recursos, 
a partir de 2016, sendo de caráter contínuo e permanente (PME 
2015/2025, Alteração XXV). 

 

Alteração: estabelecimento do prazo “a partir de 2016, sendo de caráter 

contínuo e de caráter permanente” e o acréscimo: “garantindo a merenda escolar 

à Rede Municipal de Ensino com o mínimo de 80% dos recursos para aquisição 

de alimentos da agricultura familiar, bem como a aplicabilidade dos recursos 

destinados a alimentação escolar sejam geridas pelo Poder Público Municipal”. 

Cascavel, 10 de novembro de 2017 

Aprovada na Plenária Final III Conferência Municipal de Educação de 

Cascavel 
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