
EIXO VIII – FORMAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 

9.2 Diretrizes 

Um dos grandes desafios da educação é fazer acontecer, além da quantidade, a 

qualidade do ensino. Esta passa com certeza pela formação inicial e continuada dos profissionais 

que atuam na educação. 

A melhoria da qualidade de ensino, indispensável para assegurar ao cidadão o pleno 

exercício da cidadania e a inserção das atividades produtivas que permita a elevação constante 

ao nível de vida, constitui um compromisso da municipalidade. Este compromisso, entretanto, não 

poderá ser cumprido sem a valorização do magistério, uma vez que os docentes exercem papel 

fundamental no processo educacional. 

Como as atividades necessárias à consecução da educação escolar não se restringem ao 

trabalho docente, é essencial que a todos os demais profissionais que atuam no ambiente escolar 

sejam igualmente asseguradas condições para formação continuada. 

A política global de formação dos profissionais em educação deve privilegiar uma sólida 

formação teórica, a relação teoria-prática, a interdisciplinaridade, a gestão democrática, a 

formação cultural, o desenvolvimento de compromisso cultural, ético e político da docência e dos 

trabalhadores que auxiliam sua realização, a reflexão crítica sobre a formação para o magistério, 

a fim de favorecer a qualidade da profissionalização e valorização dos profissionais. 

Neste sentido, a valorização do magistério implica, pelo menos, nos seguintes requisitos: 

a) Uma formação profissional que assegure o desenvolvimento da pessoa, do educador 

enquanto cidadão e profissional, o domínio dos conhecimentos, objeto de trabalho com os alunos 

e dos métodos pedagógicos que promovam a aprendizagem; 

b) Um sistema de educação continuada que permita ao professor um crescimento 

constante de seu domínio sobre a cultura letrada dentro de uma visão crítica e da perspectiva de 

um novo humanismo; 

c) Jornada de trabalho organizada de acordo com a jornada dos alunos, centrada em um 

único estabelecimento de ensino e que inclua o tempo necessário ao trabalho em sala de aula; 

d) Salário condigno, competitivo no mercado de trabalho com outras ocupações que 

requerem nível equivalente de formação; 

e) Compromisso social e político do magistério: compromisso com a aprendizagem dos 

alunos, o respeito a que tem direito como cidadãos em formação, interesse pelo trabalho e 

participação no trabalho de equipe na escola; 

f) Ter um plano de carreira com previsão de sistemas de ingresso, de promoção e de 

afastamento periódicos para estudos; que leve em conta as condições de trabalho, formação 

continuada e avaliação de desempenho dos professores. 

Enquanto diretrizes para a formação inicial dos profissionais da educação, os cursos de 

formação no Município de Cascavel devem obedecer, em qualquer de seus níveis e modalidades 

- não esquecendo as funções de pesquisa, ensino e extensão – uma relação entre teoria e prática 



para garantir o patamar de qualidade social, política e pedagógica, consideradas necessárias para 

atuação na Educação Infantil e nas séries iniciais do Ensino Fundamental, considerando: 

a) A sólida formação teórica nos conteúdos específicos a serem ensinados na educação 

básica, bem como nos conteúdos especificamente pedagógicos; 

b) A ampla formação cultural; 

c) A atividade docente como foco formativo; 

d) O contato com a realidade escolar, integrando a teoria à prática pedagógica; 

e) A pesquisa como princípio formativo; 

f) O domínio das novas tecnologias de comunicação e da informação e capacidade para 

integrá-las à prática do magistério; 

g) A análise dos temas atuais da sociedade, da cultura e da economia; 

h) A inclusão das questões relativas à educação dos alunos com necessidades especiais 

e das questões de gênero e de etnia nos programas de formação; 

i) O trabalho coletivo interdisciplinar; 

j) A vivência, durante o curso, de formas de gestão democrática do ensino; 

k) O desenvolvimento do compromisso social do magistério; 

l) O conhecimento e aplicação das Diretrizes Curriculares Nacionais dos níveis e 

modalidades da Educação Básica. 

Esta formação deve ser principalmente de responsabilidade das Instituições de Ensino 

Superior. Quanto à formação em nível médio (modalidade normal), que oferece a formação 

admitida para atuação na Educação Infantil e nas quatro primeiras séries do Ensino Fundamental, 

que formam estes profissionais, deve ser oferecida pelo Estado e/ou por instituições privadas. 

A formação continuada dos profissionais da educação pública municipal será garantida 

pela Secretaria Municipal de Educação, cuja atuação incluirá a coordenação, o financiamento e a 

manutenção de programas como ação permanente, além de buscar parceria junto às 

universidades, instituições de ensino superior e assessorias voltadas para a educação. Esta 

formação deve estar diretamente relacionada ao ensino público municipal. 

9.3 Objetivos e Metas 

1. Rediscutir, reformular e readequar o Plano de Cargos, Carreira, Remuneração e de 

Valorização do Magistério da rede pública municipal de ensino do Município de Cascavel no prazo 

máximo de um ano após a vigência deste Plano, assegurando mecanismos para sua constante 

atualização. 

2. Garantir a discussão e revisão do Plano de Carreira no ano subseqüente à aprovação 

deste Plano, para os demais servidores que atuam na educação, adequando-o às suas reais 

necessidades. 

3. Rediscutir os planos de cargos, carreiras, remuneração e valorização dos profissionais 

da educação da rede pública municipal de ensino e implantar até o final do ano 2007, Plano Único 

de Carreira para os mesmos, após ampla discussão entre a SEMED e estes profissionais. 



4. Durante a década da educação, implementar gradualmente uma jornada de trabalho de 

tempo integral para os professores e, quando possível, para ser cumprida em um único 

estabelecimento de ensino. 

5. Reorganizar, até o terceiro ano de vigência deste Plano, a distribuição do período 

destinado à hora atividade dos professores regentes da rede pública municipal de ensino, na 

forma da lei e das normas do Sistema Municipal de Ensino. 

6. A partir da vigência deste Plano Municipal de Educação, exigir que para a admissão de 

professores do Ensino Fundamental - séries iniciais, seja habilitação mínima em Nível Médio, 

modalidade Normal, e/ou em Nível Superior em Curso de Pedagogia, com habilitação nas séries 

iniciais ou de licenciatura em Curso Normal Superior, ou ainda Nível Médio, modalidade Normal 

mais Curso de Licenciatura Plena e/ou Programa de Capacitação para a Docência dos anos 

iniciais do Ensino Fundamental e da Educação Infantil em serviço com licenciatura e habilitação 

plena ou ainda conforme legislação específica. 

7. A partir da vigência deste Plano, a admissão de educadores para a Educação Infantil 

deve ser com escolaridade mínima de nível médio, modalidade Normal, e preferencialmente, em 

nível superior com graduação em Pedagogia, com habilitação nas séries iniciais ou Educação 

Infantil e/ou Curso Normal Superior com licenciatura correspondente ao cargo. 

8. Garantir, até 2008, que os educadores que já atuam na Educação Infantil – 0 a 6 anos, 

com formação mínima em nível médio, modalidade normal, e que até o final da vigência deste 

Plano possuam graduação em Pedagogia, com habilitação nas séries iniciais e Educação Infantil 

e/ou Curso Normal Superior com licenciatura correspondente ao cargo em exercício. 

9. Incentivar, conforme legislação específica, os profissionais do magistério da rede 

pública municipal a cursarem pós-graduação em nível stricto-sensu na área de educação, em 

instituições credenciadas pelo MEC. 

10. Incentivar os profissionais do magistério da rede pública municipal de ensino e os da 

rede privada de ensino, para que, por meio de parcerias promovidas pelas mantenedoras com as 

Instituições de Educação Superior, freqüentem cursos de Educação Especial para atender alunos 

com necessidades especiais. 

11. Manter o compromisso do Município em ofertar a todos os profissionais da educação 

da rede pública municipal de ensino, o mínimo de 24 horas de capacitação anual, de acordo com 

sua área de atuação. 

12. Buscar mecanismos, em regime de colaboração, entre as mantenedoras para 

identificar e mapear, a partir da vigência deste Plano, no Sistema Municipal de Ensino, as 

necessidades de formação inicial e continuada dos profissionais da educação, atualizando os 

dados a cada dois anos. 

13. Criar mecanismos para implementar, no prazo de dois anos a partir da implantação 

deste Plano Municipal de Educação, o sistema de avaliação de desempenho dos profissionais da 

educação, visando atingir maiores índices, tanto nos aspectos qualitativos como nos quantitativos 



do ensino público municipal, a partir de normas estabelecidas pelo SME, após ampla discussão 

na Conferência Municipal de Educação. 

14. Assegurar que, a partir de 2006, na admissão de professores em novos concursos 

públicos municipais, além da aprovação em prova escrita, para a classificação final, o profissional 

seja submetido a uma prova prática (metodologia, didática, planejamento, etc), além da avaliação 

de títulos e contagem do tempo de serviço no magistério, conforme normas do Sistema Municipal 

de Ensino, e as estabelecidas em regulamento próprio. 

15. A partir da aprovação deste Plano, para a admissão dos demais profissionais da 

educação, em novos concursos públicos municipais, além da prova escrita, também serão 

submetidos à prova prática de caráter classificatório, conforme normas do Sistema Municipal de 

Ensino, estabelecidas em regulamento próprio. 

16. Elaborar, até 2006, programa de incentivo à pesquisa para os professores da rede 

pública municipal de ensino, em trabalhos cujos resultados contribuam com a educação 

municipal, buscando parcerias para que estes possam apresentar e divulgar seus projetos e 

publicar seus artigos e/ou livros. 

17. Assegurar, até o final da década da educação, que o professor, para atuar em sala de 

recursos, classe especial e centro de atendimento especializado, seja habilitado em Educação 

Especial. 

18. Desenvolver e implantar, a partir do segundo ano da vigência deste Plano, programa 

de qualidade de vida para o professor como: prevenção aos problemas de saúde ocasionados 

pelo trabalho (voz, coluna, psicológico, etc.) e, quando necessário, o apoio quanto a materiais 

pedagógicos e/ou equipamentos apropriados para professores/ monitores educacionais com 

deficiência. 

19. Realizar Seminários e/ ou Conferências Municipais de Educação para tratar de 

assuntos educacionais relevantes, envolvendo os profissionais da educação e a comunidade, nos 

termos das normas do Sistema Municipal de Ensino. 

20. Incentivar a todos os profissionais do magistério da rede pública municipal que 

busquem o conhecimento e a incorporação de novas tecnologias, possibilitando a sua utilização 

na implementação do planejamento e execução das suas atividades profissionais. 

21. Estabelecer, no planejamento da Secretaria Municipal de Educação, anualmente, 

vagas para a participação de professores da rede pública municipal de ensino em eventos 

regionais, estaduais e nacionais, conforme regulamento a ser discutido e estabelecido entre 

ambos. 

22. Observar as metas estabelecidas nos demais capítulos referentes à Formação de 

Professores e Valorização do Magistério. 


