
II. ENSINO FUNDAMENTAL 

2.2 Diretrizes 

As diretrizes norteadoras do Ensino Fundamental estão contidas na Constituição Federal, 

na LDB e nas Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental. 

O Ensino Fundamental, de responsabilidade do Estado e do Município, com duração 

mínima de oito anos, obrigatório e gratuito na escola pública, tem como objetivo formação básica 

do cidadão, mediante o desenvolvimento da capacidade de aprender propiciando o pleno domínio 

da leitura, da escrita e do cálculo. Cabe também ao Poder Público atender este aluno através de 

programas suplementares de material didático-escolar, transporte, alimentação e assistência à 

saúde. 

Nos cinco primeiros anos da vigência deste Plano, o Ensino Fundamental deve atingir a 

sua universalização, sob responsabilidade do Poder Público, considerando indissociabilidade 

entre acesso, permanência e qualidade da educação escolar. O direito ao Ensino Fundamental 

não se refere apenas à matrícula, mas ao ensino de qualidade até a sua conclusão. Neste 

sentido, o Plano Municipal de Educação apresenta diretrizes em consonância com as expostas no 

Plano Nacional de Educação. 

As políticas educacionais destinadas à correção das distorções idade-série precisa 

atentar para a expressiva presença de jovens com mais de 14 anos no Ensino Fundamental, 

especialmente de 5ª a 8ª séries. Isso demanda a criação de condições próprias para a 

aprendizagem dessa faixa etária, adequadas à sua maneira de uso do espaço, o tempo, os 

recursos didáticos e as formas peculiares com que a juventude tem de conviver. Faz-se 

necessário adequar o ensino noturno às necessidades dos alunos por meio de compatibilização 

de horários, opções programáticas e metodologias diferenciadas das classes diurnas, com 

currículo significativo. 

A oferta qualitativa deverá, em decorrência, regularizar os percursos escolares permitindo 

que crianças e adolescentes permaneçam na escola o tempo necessário para concluir este nível 

de ensino, eliminando mais rapidamente o analfabetismo e elevando gradativamente a 

escolaridade da população local. Nesse sentido, o atendimento em tempo integral oportuniza a 

orientação no cumprimento dos deveres escolares, na prática de esportes, desenvolvimento de 

atividades artísticas e alimentação adequada com o objetivo de minimizar, ainda mais, o índice de 

repetência e evasão escolar, de modo que o acesso seja universalizado. No que se refere à 

escola rural, esta requer um tratamento diferenciado, pois a oferta de Ensino Fundamental com 

qualidade deve atender a todas as localidades do Município, considerando as peculiaridades 

regionais. 

A LDB, em seu art. 34 Parágrafo 2, preconiza a progressiva implantação do ensino em 

tempo integral a critério dos sistemas de ensino para os alunos do Ensino Fundamental. À medida 

que forem sendo implantadas as escolas de tempo integral no Município, mudanças significativas 

deverão ocorrer quanto à expansão da rede física, atendimento diferenciado da alimentação 



escolar, disponibilidade de professores com formação específica, entre outros, considerando a 

especificidade de horários. Fundamentado no princípio de equidade, as demais escolas deverão 

também ter investimentos para garantir o padrão mínimo de qualidade. 

O Projeto Político Pedagógico da escola deve orientar-se pelo princípio democrático da 

participação, sendo a própria expressão da organização educativa da unidade escolar. A 

cobrança dos resultados, tanto das metas como dos objetivos propostos neste Plano, envolverá a 

comunidade, alunos., pais, professores e demais profissionais da educação. 

A gratuidade do ensino fundamental aos educandos que não freqüentaram a escola em 

idade própria deve ser assegurada pela mantenedora, que proverá os recursos necessários à 

melhoria da infra estrutura física, com adaptações adequadas às pessoas com deficiência/ 

necessidades especiais, generalizando inclusive as condições para a utilização das tecnologias 

educacionais, contemplando também espaços para atividades artísticos culturais, esportivas, 

recreativas e a adequação de equipamentos. 

Para garantir a oferta qualitativa, é preciso assegurar diferentes formas de avaliação das 

instituições educacionais pela mantenedora, para o acompanhamento da situação escolar, 

processo ensino aprendizagem, estrutura física e acervo e qualificação profissional, objetivando 

as condições de acesso, permanência e qualidade. Da mesma forma, os programas de formação 

continuada deverão ser oferecidos através de eventos, tais como: cursos, palestras, seminários, 

conferências e outros, para a qualificação de todos os profissionais do magistério, devendo ser 

este um compromisso efetivo das mantenedoras, podendo articular tais ações com as instituições 

de Ensino Superior e dos sistemas de ensino. 

2.3 Objetivos e Metas 

1. Universalizar a oferta do Ensino Fundamental no prazo de três anos a partir da vigência 

deste Plano, garantindo o acesso, a permanência e avanços progressivos de todas as crianças da 

escola, sob a responsabilidade de cada mantenedora, com a colaboração do Estado e União. 

2. Regularizar o fluxo escolar, diminuindo em 50%, no prazo de três anos a partir da 

vigência deste Plano, as taxas de repetência e evasão e que, até o final da década, este índice 

deve ser reduzido a, no máximo, 1%. Para tanto, as mantenedoras deverão garantir a redução do 

número de alunos por turmas, recuperação paralela no período de contra-turno escolar, formação 

continuada com qualidade aos profissionais da educação, aquisição de materiais didático-

pedagógico e outras formas que garantam a efetivação desta meta. 

3. Propor às Secretarias de Saúde e Ação Social e demais áreas afins, o desenvolvimento 

de projetos de promoção social junto às famílias, favorecendo a qualidade da aprendizagem 

escolar e a redução no índice de evasão e de repetência. 

4. Assegurar às escolas que ofertam o Ciclo Básico de Alfabetização, a co-regência 

prevista na legislação do CBA, enquanto se ofertar esta forma de organização de ensino, 

conforme normas do respectivo sistema de ensino. 



5. debater e avaliar, a partir da implantação deste Plano, outras formas de organização do 

Ensino Fundamental, conforme previsto na legislação vigente (ciclos, seriação e outras formas), 

priorizando a qualidade do ensino aprendizagem. 

6. definir, implementar e assegurar de forma gradativa, no prazo de dez anos a partir da 

implantação deste Plano, padrões mínimos de infra estrutura adequados para o Ensino 

Fundamental público, em regime de colaboração entre Município e Estado, observando os 

seguintes itens: 

a) Espaço, iluminação natural e artificial, ventilação, água potável, rede elétrica, 

segurança e temperatura ambiente; 

b) instalação sanitária e para higiene; 

c) espaços para esporte, recreação, biblioteca, refeitório, almoxarifado e depósito para a 

merenda escolas; 

d) adaptação dos edifícios escolares para o atendimento dos alunos portadores de 

necessidades especiais; 

e) atualização e ampliação do acervo das bibliotecas; 

f) mobiliário, equipamentos e materiais pedagógicos; 

g) telefone e serviço de reprodução de textos; 

h) informática e equipamentos multimídia para o ensino; 

i) manutenção de todos os equipamentos com profissionais capacitados; 

j) projeto arquitetônico de construção e ampliação escolar, apresentando, analisando e 

discutido com a comunidade escolar, adequado às necessidades locais e autorizado, em 

conformidade com a legislação vigente. 

7. A partir da vigência deste Plano, somente autorizar a construção e o funcionamento de 

novas escolas públicas e privadas observando-se os padrões mínimos de infra estrutura definidos 

pelo respectivo sistema de ensino e demais normas vigentes. 

8. Assegurar a elaboração e/ ou revisão permanente do Projeto Político Pedagógico e do 

Regimento Escolar de cada instituição de Educação Infantil e Ensino Fundamental, com 

observância das Diretrizes Curriculares Nacionais, da Proposta Curricular em vigência e das 

normas do respectivo sistema de ensino, sob a responsabilidade de cada mantenedora. 

9. Promover a participação da comunidade na gestão das escolas públicas instituindo, em 

dois anos a partir da implantação deste Plano, Conselhos Escolares em todas as unidades 

escolares do Ensino Fundamental na rede pública municipal. 

10. Manter e consolidar o programa de avaliação de escolha do livro didático nas escolas 

da rede pública municipal, com a participação de professores e equipe pedagógica, buscando 

qualidade e unidade dos títulos. 

11. Assegurar a aquisição do material específico referente à História e Geografia do 

Município de Cascavel, para a 3ª série do Ensino Fundamental e o de Alfabetização para a 



Educação de Jovens e Adultos – I segmento, além de outros para a rede pública municipal de 

ensino. 

12. Garantir anualmente às escolas, a partir da vigência deste Plano, recursos financeiros 

providos pela mantenedora para que possam adquirir livros que atendam as necessidades do 

corpo docente e discente do Ensino Fundamental e Educação Infantil, ampliando seu acervo 

bibliográfico. 

13. Buscar mecanismos que viabilizem recursos financeiros às escolas da rede pública 

municipal para o desenvolvimento de projetos de formação continuada aos profissionais que nela 

atuam, em conformidade com a mantenedora e normas do respectivo sistema, de ensino. 

14. Prover de transporte escolar a zona rural, quando necessário, com a colaboração da 

União, Estado e Município, de forma a garantir a escolarização dos alunos e o acesso do 

professor à escola. 

15. Gestionar para que cada ente federado garanta o transporte escolar aos alunos da 

zona rural, matriculados em sua rede. 

16. Garantir, com a colaboração da União e do Estado, o provimento da alimentação 

escolar, assegurando os níveis calórico protéicos por faixa etária, cabendo a cada mantenedora 

garantir aquisição, armazenamento e distribuição de sua merenda escolar. 

17. Assegurar a complementação, por parte do Município, acima dos recursos mínimos do 

PNAE, para garantir o fornecimento de uma refeição completa para os educandos das escolas da 

rede pública municipal que ofertam Educação em Tempo Integral e também para as escolas que 

desenvolvem projetos complementares em regime de contra turno escolar, com duração de 4 

horas/ dia. 

18. Promover debates com as escolas da rede pública municipal sobre a implementação 

de Educação em Tempo Integral do Ensino Fundamental – séries iniciais, para definir critérios de 

atendimento às escolas e garantir a equidade na aplicação de recursos financeiros às demais 

escolas, a fim de assegurar o ensino aprendizagem de qualidade. 

19. Garantir formas mais flexíveis de organização escolar para a educação do campo nas 

escolas públicas municipais, assegurando formação continuada aos professores, considerando a 

especificidade do educando e as exigências do meio. 

20. Proceder, em parceria com o Estado, através de censo educacional, a cada dois anos 

a partir da vigência deste Plano, o mapeamento das crianças que estão fora da escola, por bairro 

ou distrito de residência e/ ou locais de trabalho dos pais, visando localizar a demanda e 

universalizar a oferta do ensino obrigatório, de acordo com a competência de cada ente federado, 

provendo a constituição de uma equipe para a realização do mesmo. 

21. Garantir, no Projeto Político Pedagógico das unidades de ensino, a oferta de 

conteúdos de Educação Ambiental, Educação para o Trânsito, bem como outros temas 

contemplados pela legislação vigente, a ser desenvolvido como prática educativa integrada, 

contínua e permanente. 



22. Garantir o percentual de tempo destinado à hora atividade aos professores, de acordo 

com a legislação municipal, em conformidade com a LDB. 

23. Assegurar e implementar a classificação e/ ou reclassificação aos alunos do Ensino 

Fundamental para adequação idade/ série, na prática unidade de ensino, juntamente com a 

mantenedora, respeitando seu nível de conhecimento, dentro das normas do respectivo sistema 

de ensino. 

24. Assegurar e implementar a classificação e/ ou reclassificação dos alunos que 

apresentem níveis de conhecimento elevado, tendo como critério o conhecimento e não a idade, 

conforme normas legais. 

25. Atender os alunos com necessidades educacionais especiais, preferencialmente na 

rede regular de ensino, com profissional especializado, respeitado o direito a atendimento 

adequado em seus diferentes aspectos, também em instituições especializados, conforme 

legislação específica. 

26. Assegurar junto às instâncias pertinentes, discussões e encaminhamentos quanto a 

procedimentos e tomadas de decisões nos casos de alunos que apresentem situações que 

ultrapassem a competência da unidade escolar. 

27. Implementar e articular programas, através dos meios de comunicação de massa, 

visando esclarecer e conscientizar a comunidade escolar sobre temas relacionados ao bem-estar 

social, política, cultura, saúde, entre outros, sem ônus para a Secretaria de Educação. 

28. Garantir, através de parcerias, que cada mantenedora disponibilize para sua rede 

número suficiente de profissionais especializados nas diversas áreas de apoio, como: psicólogos, 

fonoaudiólogos, fisioterapeutas, assistentes sociais, psicopedagogos, pediatras, pedagogos, 

dentre outros, garantindo também estrutura física adequada para atendimento das especificidades 

dos alunos. 

29. Criar, em parceria com as Secretarias Municipais de Saúde e Ação Social, núcleos de 

atendimento regional, com psicólogos escolares e assistentes sociais para atendimento às 

escolas da rede publica municipal. 

30. Assegurar o ensino de Língua Espanhola para os alunos do Ensino Fundamental da 

rede pública municipal e capacitação dos professores com regência nesta área de conhecimento, 

garantindo também a elaboração e confecção de material didático. 

31. Buscar convênios junto às Instituições de Ensino Superior para que estas ofertem 

formação continuada na área de Educação Física para os profissionais de educação da rede 

publica municipal de ensino, visando à melhoria do desenvolvimento psicomotor dos educandos. 

32. Assegurando, através da mantenedora, formação continuada aos integrantes das 

APM – Associação de Pais e Mestres, das APEF – Associação de Pais, Educadores e 

Funcionários e também dos Conselhos Escolares. 

33. Observar as metas estabelecidas nos demais capítulos referentes ao Ensino 

Fundamental. 
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