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APRESENTAÇÃO  

 

A construção do Plano Municipal de Educação (PME) significa um 

grande avanço para o planejamento educacional por se tratar de um plano de 

Estado e não somente de um plano de Governo. É uma Lei que objetiva 

superar a fragmentação e a descontinuidade das políticas educacionais com o 

propósito de resgatar a continuidade do planejamento educacional. 

O PME deve representar um compromisso coletivo daqueles que 

acreditam na educação de qualidade em todos os níveis, etapas e 

modalidades, tendo em vista que os princípios norteadores do PME são: a 

universalização, a qualidade do ensino, a formação e a valorização dos 

profissionais, a democratização da gestão e o financiamento da educação. 

Em 2004, o Município de Cascavel elaborou, em uma ação coletiva, o 

Plano Municipal de Educação para o decênio (2004/2014). O documento tinha 

como um de seus objetivos a melhoria da qualidade da educação, objetivo este 

que continua a subsidiar as discussões no âmbito educacional. 

Em 2012, a Secretaria Municipal de Educação, em conjunto com o 

Conselho Municipal de Educação, promoveu em 27 de novembro de 2012, a I 

Conferência Municipal de Educação, visando à avaliação e os 

encaminhamentos para a readequação do Plano Municipal de Educação com a 

efetiva participação de todos os segmentos da comunidade educacional e da 

sociedade civil organizada. 

Objetivando dar continuidade aos trabalhos de elaboração do Plano 

Municipal de Educação, foi realizado o II Fórum Municipal de Educação nos 

dias 12 e 13 de setembro de 2013, no qual foram eleitos os representantes da 

comunidade escolar e da sociedade civil organizada para compor os grupos de 

elaboração do Documento Base do Plano Municipal de Educação (2015/2025). 

No ano de 2014, a Secretaria Municipal de Educação nomeou os 

membros dos grupos de trabalho dos eixos, de acordo com os nomes eleitos 

no II Fórum Municipal de Educação em 2013. Durante todo o ano de 2014 e no 

início de 2015, os grupos de trabalho reuniram-se em média 12 encontros por 

eixo, para estudo, discussão e elaboração do Documento Base de cada eixo. 
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Compreendendo a necessidade de formação acerca do tema, foi 

realizado, na semana pedagógica, entre os meses de janeiro e fevereiro do 

corrente ano, palestras envolvendo todos os servidores da educação municipal. 

E, no dia 16 de março, realizou-se o Seminário de Socialização das Metas e 

Estratégias entre os grupos de elaboração do Documento Base. 

Concluída esta etapa dos trabalhos, nos dias 25 e 26 de março, houve a 

organização do Documento Base que, posteriormente, foi encaminhado para 

todas as instituições de Educação Básica das redes municipal, estadual e 

particular de ensino, além das instituições de Ensino Superior pública e 

privadas, bem como para toda a sociedade civil organizada. 

Para ampliar o debate, foram realizadas seis audiências públicas, que 

ocorreram entre os dias 16 a 30 de abril, com objetivo de ouvir as contribuições 

da comunidade escolar e da sociedade civil organizada quanto às metas e 

estratégias do PME. 

Salienta-se que, após a II Conferência Municipal de Educação, o 

Documento Base do Plano Municipal de Educação será encaminhado ao 

Conselho Municipal de Educação para que, nos termos do artigo 33, inciso 

XVIII da Lei Municipal nº 5.694/2010, avalie e aprove as readequações. 

Posteriormente, o documento será enviado à Câmara Municipal de Vereadores 

para tramitação enquanto projeto de lei, visando à sua conversão em Lei 

Municipal. 

As contribuições e a participação de toda a comunidade educacional e 

da sociedade civil organizada durante o processo de elaboração, foi de grande 

valia para garantirmos e efetivarmos avanços nas propostas de políticas 

educacionais para os próximos dez anos na educação do município de 

Cascavel. 

 

 

    Valdecir Antonio Nath 

Secretário Municipal de Educação 
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META I – EDUCAÇÃO INFANTIL 

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, 80% (oitenta 

por cento) das crianças de até 3 (três) anos até o final da vigência deste 

PME. 

 

Diagnóstico Situacional 

A Constituição Federal de 1988 marcou o direito a educação infantil 

como dever do estado e da família. Com a aprovação da Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional n° 9394/96, a Educação Infantil, foi assegurada 

como primeira etapa da Educação Básica, sendo organizada em creche de até  

3 (três) anos e pré-escola de 4 (quatro) a 5 (cinco) anos. 

No ano de 2009 a Emenda Constitucional nº 59, alterou a Constituição 

Federal e trouxe a obrigatoriedade da matrícula e 4 (quatro) a 17 (dezessete) 

anos, no mesmo ano foi homologado, a Resolução n° 05/2009 que fixou as 

Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil, que devem ser 

observadas na organização de propostas pedagógicas para a etapa, e  dispõe 

sobre o atendimento integral e parcial.  Em 2013, a Lei n° 12.736/13 altera a 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação e normatizando a frequência, a base 

comum do currículo, a avaliação e a obrigatoriedade a partir dos 4 (quatro)  

anos de idade. 

No âmbito do município de Cascavel conforme o Plano Municipal de 

Educação 2004/2014, houve avanços significativos na oferta da educação 

infantil, em atendimento a legislação nacional, estadual e municipal. Destaca-

se no ano de 2010 a criação  do Sistema Municipal de Ensino de Cascavel, por 

meio  da Lei n°5.694/2010, que organiza a educação infantil pela   Deliberação 

N°004 de 16/10/2013, do Conselho Municipal de Educação estabelece normas 

complementares para a Educação Infantil no que se refere aos objetivos, da 

organização, do funcionamento, da matrícula da frequência, da organização 
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curricular dos profissionais da educação, do padrão de qualidade e gestão 

democrática, da educação especial e  da educação do campo. 

Considerando as necessidades dos Centros Municipais de Educação 

Infantil, a Rede Municipal de Ensino de Cascavel tem direcionado ações no 

sentido de atender à população de 0 (zero) a 5 (cinco) anos, assegurando o 

desenvolvimento integral da criança. Com a implantação do Currículo para 

Rede Municipal de Ensino Educação Infantil, compreendemos que a partir da 

opção por uma concepção teórica pode-se definir os pressupostos filosóficos e 

pedagógicos, cujo objetivo é a superação do ecletismo. O currículo é 

fundamentado no Materialismo Histórico-Dialético, na Psicologia Histórico 

Cultural e na Pedagogia Histórico-Critica, com vistas a assegurar uma 

educação humanizadora. 

O Sistema Municipal de Ensino composto pelas escolas municipais e 

centros municipais de educação infantil, além das escolas de educação infantil 

privadas, que atuam, exclusivamente, na oferta da educação infantil. O 

atendimento na rede municipal de ensino é realizado em 61 escolas municipais 

e  52 centros municipais de educação de infantil, além de manter convênio e 

subvenção social com 09 centros de educação infantil, sem fins lucrativos, na 

transferência de recursos e no cadastro no Sistema  Estadual de Registro 

Escolar. 

No atendimento houve uma expansão de matrículas nos últimos anos, 

no entanto ainda existe uma demanda reprimida, conforme o demonstrado pelo 

gráfico abaixo a demanda manifesta na educação infantil. 

 

Gráfico I – Demanda Manifesta 

Fonte: Secretaria Municipal de Educação, Março/2015. 
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O município de Cascavel de acordo com os dados do Instituto Brasileiro 

de Geografia e Estatística e Programa Nacional por Amostra a Domicilio 2013 e 

os dados do IBGE/Censo Populacional – 2010, atingiu 70,8% (setenta vírgula 

oito por cento) da faixa etária de 4 (quatro) a 5 (cinco) anos ficando abaixo do 

atendimento nacional que é de 81,4 (oitenta e um vírgula quatro por cento) 

conforme mostra o gráfico abaixo: 

 

Gráfico II – População de 4 e 5 anos. 

 

 

Na etapa creche que compreende crianças de 0 (zero) a 3 (três) anos os 

dados do IBGE/PNAD 2013 e os dados do IBGE/Censo Populacional – 2010, 

apontam que o município de Cascavel atendeu 26,3% (vinte seis vírgula três 

por cento), portanto acima da meta nacional que é de 23,2%(vinte três vírgula 

dois por cento) conforme aponta o gráfico abaixo: 

 

Gráfico III – População de 0 a 3 anos. 

 

 

Para o Plano Municipal de Educação de Cascavel 2015/2025, o 

município tem como objetivo universalizar o atendimento de crianças de 4 

(quatro) a 5 (cinco) anos de idade até o ano de 2016, e ampliar o atendimento 
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no mínimo de 80% (oitenta por cento) das crianças de até 3 (três) anos até o 

final da vigência deste PME. Diante do exposto, há grandes desafios para 

atingir a meta, primando pela qualidade da educação infantil elencados nas 

estratégias abaixo. 

 

                                     Estratégias 

1.1 garantir a universalização da educação infantil para as crianças de 4 

(quatro) a 5 (cinco) anos de idade até 2016, em atendimento parcial e/ou 

integral;  

1.2 assegurar, em regime de colaboração entre os entes federativos a oferta 

gradativa da educação infantil para crianças de 0 (zero) a 3 (três) anos 

de idade de forma a atender 60% (sessenta por cento) até o terceiro ano 

e chegar ao atendimento de 80% (oitenta por cento) até o décimo ano 

do PME - CVEL; 

1.3 assegurar ações de caráter pedagógico e financeiro para as instituições 

que ofertam a educação infantil na rede municipal de ensino, garantindo 

padrão de qualidade de acordo com a legislação vigente a partir da 

aprovação do PME – CVEL; 

1.4 acompanhar, supervisionar, fiscalizar e avaliar periodicamente as 

instituições que ofertam a educação infantil, vinculadas ao Sistema 

Municipal de Ensino, com a finalidade de garantir o padrão de qualidade 

de acordo com a legislação vigente, a partir da aprovação do PME- 

CVEL; 

1.5 aprimorar o Programa de Cadastro Único (CADUN) como mecanismo de 

consulta pública on line para o levantamento da demanda na educação 

infantil, em parceria com as secretarias de saúde e assistência social, a 

partir da aprovação do PME- CVEL; 

1.6 analisar, semestralmente, os dados da demanda na modalidade creche, 

como forma de planejar a oferta e assegurar o atendimento de, no 

mínimo, 80% (oitenta por cento), até o décimo ano da aprovação do 

PME- CVEL; 

1.7 assegurar, em regime de colaboração entre os entes federativos a 

construção de novas unidades escolares municipais e a melhoria da 

estrutura física das existentes, de acordo com a demanda, bem como 
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aquisição de equipamentos e materiais adaptados, respeitadas as 

normas de acessibilidade e de garantia do padrão de qualidade, a partir 

da aprovação do PME- CVEL; 

1.8 estabelecer e firmar parceria voluntária com instituições de ensino de 

educação infantil, mantidas por entidades beneficentes de assistência 

social na área da educação, sem fins lucrativos, para a oferta da 

educação infantil de 0 (zero) a 3 (três) anos, que estejam credenciadas e 

autorizadas no Conselho Municipal de Educação, exigindo padrão de 

qualidade de acordo com a legislação vigente, a partir da aprovação do 

PME- CVEL; 

1.9 garantir a oferta de educação infantil, de quatro a cinco anos para a 

população do campo nas respectivas comunidades, de forma a atender 

suas especificidades, a partir da aprovação do PME – CVEL; 

1.10 implementar mecanismos para consulta prévia e informada da demanda 

de 0 (zero) a 3 (três) anos da população do campo, a partir da 

aprovação do PME- CVEL; 

1.11 garantir o acesso à educação infantil com a oferta do atendimento 

educacional especializado aos alunos com deficiência, transtornos 

globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, 

assegurando o atendimento às especificidades, a partir da aprovação do 

PME - CVEL; 

1.12 garantir a formação continuada dos profissionais do magistério e da 

educação que atuam na educação infantil, em todas as áreas do 

conhecimento, em consonância com o Currículo para Rede Pública 

Municipal de Ensino de Cascavel Educação Infantil, a partir da 

aprovação do plano do PME - CVEL; 

1.13 assegurar palestras com orientações e apoio às famílias, a fim de 

garantir o direito da criança e seu desenvolvimento integral, articulando 

com as áreas de educação, saúde e assistência social, na vigência do 

PME- CVEL; 

1.14 realizar análise das unidades escolares municipais que atendem 

educação infantil, assegurando a adequação do espaço físico, 

atendendo as exigências da legislação e garantindo o padrão de 

qualidade, a partir da aprovação do PME- CVEL; 
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1.15 assegurar ações em parceria com os órgãos de assistência social, 

saúde e proteção à infância para a busca ativa de crianças de 0 (zero) a 

3 (três) anos, preservando o direito de opção da família, a fim de 

planejar o atendimento, a partir da aprovação do PME - CVEL; 

1.16 promover ações para a conscientização da sociedade civil dos 

conselhos escolares e conselhos de políticas públicas sobre a 

especificidade, o direito e a permanência da criança nas instituições de 

ensino, bem como o acesso aos conhecimentos científicos, artísticos e 

filosóficos, a fim de esclarecer a função social da escola,  a partir do 

primeiro ano do PME -  CVEL; 

1.17 garantir às crianças de até 5 (cinco) anos, alimentação escolar com 

cardápio elaborado e acompanhado por nutricionista atendendo às 

especificidades, seguindo padrão de qualidade estabelecido pelo 

Programa Nacional de Alimentação Escolar, a partir da aprovação do 

PME – CVEL; 

1.18 assegurar às crianças de até 5 (cinco) anos, que possuem laudo médico 

indicando a necessidade de atendimento especifico as patologias, a 

alimentação adequada, seguindo padrão de qualidade estabelecido no 

Programa Nacional de Alimentação Escolar, a partir da aprovação do 

PME – CVEL; 

1.19 implementar mecanismos para fortalecer o acompanhamento e o 

monitoramento do acesso e da permanência das crianças na Educação 

Infantil, em especial, dos beneficiários de programas de transferência de 

renda, em colaboração com a família, programa de evasão escolar, os 

órgãos públicos de assistência social, saúde e proteção à infância, a 

partir da aprovação do PME – CVEL; 

1.20 garantir o aprofundamento teórico e reestruturação do Currículo para 

Rede Pública Municipal de Ensino de Cascavel, assegurando a 

participação efetiva dos profissionais que atuam na educação infantil, 

bem como a garantir a linha teórica adotada pela rede municipal de 

ensino, a partir da aprovação do PME – CVEL; 

1.21 garantir a efetivação do projeto político pedagógico e do regimento 

escolar, bem como a sua realimentação com a participação efetiva da 
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comunidade escolar conforme a legislação vigente, a partir da 

aprovação do PME – CVEL; 

1.22 regulamentar as férias escolares nos centros municipais de educação 

infantil de forma a garantir no mínimo 45 (quarenta e cinco) dias durante 

o ano letivo, bem como a formação continuada com dispensa dos alunos 

a partir da aprovação do PME – CVEL. 

 
 

META II - ENSINO FUNDAMENTAL 

Assegurar a universalização do Ensino Fundamental, em 100% (cem por 

cento) para alunos de 6 (seis) a 14 (quatorze) anos, que correspondem a 

esta etapa de ensino na idade recomendada, a partir da aprovação do 

PME. 

 

ANÁLISE SITUACIONAL 

 O artigo 208 da Constituição Federal de 1988 garante não só a oferta, 

como também a garantia de acesso à educação a  todos que não  tiveram a 

oportunidade de estudar na idade própria. De acordo com a Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação  nº 9394/96 Art. 32, o pleno domínio da leitura, da escrita e 

do cálculo, sendo estes, conteúdos fundamentais  para a formação básica de 

todos os alunos.  

Em 2008, com vistas a garantir o que preconiza a lei, foi implantado o 

Currículo para Rede Pública Municipal de Ensino de Cascavel, resultado de 

uma produção coletiva dos professores da rede municipal de ensino com 

objetivo de manter a unidade da concepção teórica. Entendemos que a partir 

da definição de uma concepção teórica pode-se definir os pressupostos 

filosóficos, psicológicos, legais e pedagógicos, com objetivo de superar o 

ecletismo. Neste sentido o currículo está fundamentado no Materialismo 

Histórico-Dialético, na Psicologia Histórico-Cultural e na Pedagogia Histórico-

Crítica. O Currículo está organizado em três volumes, sendo estes: volume I - 

Currículo para a Educação Infantil; volume II - Currículo para o Ensino 

Fundamental - Anos Iniciais; volume III - Currículo para a Educação de Jovens 

e Adultos - Fase I.  No ano de 2010 foi implantada as Diretrizes para a 
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Educação em Tempo Integral, em consonância com a concepção teórica do 

Currículo para Rede Pública Municipal de Ensino de Cascavel. 

Em 2014, o ensino fundamental anos iniciais da rede municipal de 

ensino foi ofertado em 61 (sessenta e uma) escolas, sendo 51 (cinquenta e 

uma) escolas urbanas, 8 (oito) escolas do campo e 2 (duas) escolas do campo 

multisseriadas, totalizando 18.350 alunos matriculados. 

Em 2010, por meio da iniciativa da Vara da Infância e da Juventude, do 

Ministério Público, o município de Cascavel em uma ação conjunta da 

Secretaria Municipal de Educação, o Núcleo Regional de Educação/Secretaria 

Estadual de Educação, instituiu-se o Programa de Prevenção e Combate à 

Evasão Escolar a fim de acompanhar e garantir o retorno e a permanência dos 

alunos evadidos. 

Em análise comparativa aos dados relativos ao ano de 2004 e, na 

progressão de 2010 a 2014, quando da implantação do Programa constata-se 

uma redução considerável nos índices de reprovação e evasão escolar nas 

escolas municipais de Cascavel.  

Conforme demonstra a tabela abaixo, consideramos ainda que um dos 

grandes desafios da rede municipal de ensino é de zerar o índice de evasão 

escolar, bem como a redução gradativa, dos alunos reprovados em relação a 

2014, até o final do sexto da aprovação do Plano Municipal de Educação.  

 

Tabela I – Fluxo Escolar 

Fonte: Secretaria Municipal de Educação, Março/2014. 
 
 

Na rede estadual de ensino, no ano de 2014, o ensino fundamental 

anos finais foi ofertado em 41(quarenta e um) estabelecimentos de ensino, 

sendo 31(trinta e um) na zona urbana e 10 (dez) na zona rural, totalizando, 

aproximadamente, 25.626 alunos. 

 2004 2010 2011 2012 2013 2014 

Matrículas  17.088 17.385 16.066 15.850 15.987 18.350 

Reprovação 1.753 1.315 1.310 1.074 802 420 

Evasão 49 35 11 6 6 2 
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Na rede privada, no ano de 2014, o ensino fundamental anos iniciais e 

anos finais foi ofertado em 26 (vinte e seis) escolas, todas situadas na zona 

urbana. 

 

Estratégias 

 

2.1  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; 

2.2  garantir acompanhamento individualizado na sala de aula para todos os 

alunos e atendimento ao reforço escolar, em contraturno, para alunos que 

apresentam dificuldades no processo de escolarização, do ensino 

fundamental anos iniciais, a partir da aprovação do PME - CVEL; 

2.3  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 alunos, nas escolas da rede 

municipal de ensino, a partir da aprovação do PME - CVEL; 

2.4  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; 

2.5  implementar ações para melhoria do fluxo: distorção idade/ano, evasão 

escolar e reprovação no ensino fundamental anos iniciais, a partir da 

aprovação do PME - CVEL; 

2.6  garantir a busca ativa de crianças e adolescentes fora da escola em 

parceria com as secretarias de saúde, de assistência social, de 

comunicação e demais órgãos de proteção à criança e ao adolescente, a 

partir da aprovação do PME - CVEL; 

2.7  adequar o espaço físico, assegurar o transporte e os recursos humanos   

em regime de colaboração para a continuidade do Programa de Combate à 
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Evasão Escolar em atendimento aos alunos do ensino fundamental anos 

iniciais e anos finais, a partir da aprovação do PME - CVEL; 

2.8  assegurar, em regime de colaboração entre os entes federativos, a 

continuidade das ações da Rede de Atenção e Proteção Social do Município 

de Cascavel, com as áreas da saúde, da assistência social, da educação, 

do Ministério Público e demais órgãos   públicos de proteção à infância e a 

adolescência, a partir da aprovação do PME - CVEL; 

2.9  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 Cascavel, até o terceiro 

ano do PME - CVEL; 

2.10 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; 

2.11 elaborar currículo para a disciplina do ensino religioso, em consonância 

com a concepção teórica e metodológica adotada no Currículo para Rede 

Pública Municipal de Ensino de Cascavel para o ensino fundamental anos 

iniciais, a partir da aprovação do PME - CVEL; 

2.12 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; 

2.13 assegurar, em regime de colaboração, entre os entes federativos, a 

construção de novas unidades escolares, bem como as reformas das 

existentes, com consulta a comunidade escolar, estabelecendo critérios e 

prioridades, a fim de atender as especificações arquitetônicas de 

acessibilidade e a garantia de padrão de qualidade, com plano de ação 

definido, a partir da aprovação do PME - CVEL; 

2.14 garantir, em regime de colaboração entre os entes federativos, a 

construção e a manutenção de laboratório de ciências, laboratório de 
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informática e biblioteca nas escolas, assegurando a equidade entre as 

escolas municipais urbanas e as do campo, até o final do PME - CVEL; 

2.15 incentivar a participação dos pais ou responsável legal no 

acompanhamento das atividades escolares dos seus filhos, conforme 

previsto no projeto político pedagógico e no regimento escolar de cada 

instituição de ensino, a partir da aprovação do PME - CVEL; 

2.16 garantir a produção de material de apoio pedagógico aos alunos do 4º 

(quarto) ano nas disciplinas de história e geografia com a participação de 

professores da rede municipal de ensino, a partir da aprovação do PME - 

CVEL; 

2.17 assegurar cursos de formação em língua espanhola aos professores da 

rede municipal de ensino, fora da carga horária de trabalho, na vigência do 

PME - CVEL; 

2.18 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; 

2.19 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; 

2.20 propor parcerias com as instituições de ensino superior pública para a 

oferta de cursos de idiomas e Língua Brasileira de Sinais, aos professores 

que atuam na rede municipal de ensino, a partir da aprovação do PME - 

CVEL; 

2.21 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; 

2.22 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; 

2.23 assegurar a continuidade do Programa Escola.com em conformidade 

com a Lei Municipal nº 5.950/2011, a partir da aprovação do PME - CVEL; 
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2.24 assegurar atendimento educacional especializado aos alunos do ensino 

fundamental anos iniciais, com deficiência, transtornos globais do 

desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, com material didático 

e professor de apoio pedagógico, a partir da aprovação do PME - CVEL. 

 

META III - ENSINO MÉDIO E PROFISSIONALIZANTE 

Universalizar até 2016, o atendimento escolar para toda a população de 15 

(quinze) a 17 (dezessete) anos e elevar, até o final de período de vigência 

deste PME, a taxa líquida de matrícula no Ensino Médio e na Educação 

Profissional para 85% (oitenta e cinco por cento).  

Análise Situacional 

O ensino médio e profissionalizante caracteriza-se como a ultima etapa 

da educação básica, sendo uma etapa de importância considerável, tanto para 

a formação profissional quanto para o exercício da cidadania. Essa etapa de 

ensino prevê o atendimento às necessidades e aspirações educacionais da 

população jovem, na faixa etária entre 15 (quinze) e 17 (dezessete) anos de 

idade, bem como de jovens e adultos que não tiveram a possibilidade de 

ingressar no ensino superior e que poderão frequentar os cursos 

profissionalizantes de nível médio.  

O Município de Cascavel conta, atualmente, com 54 instituições que 

ofertam Ensino Médio, sendo 39 (trinta e nove) da rede estadual. Dessas 39 

(trinta e nove), seis (seis) ofertam também, cursos técnicos profissionalizantes. 

Dessas instituições, 15 (quinze) são da rede privada, representadas por 

escolas particulares e confessionais. A rede municipal de ensino não oferta 

ensino médio e profissionalizante, pois essa etapa de ensino é de 

responsabilidade da rede estadual de ensino. 

 

Tabela II – Escolas oferta Ensino Médio e Profissionalizante 

Escolas - 54 

Públicas - 39 Privadas - 15 

Alunos – 10.704 Alunos – 2.149 

Fonte: Setor de Estatística – NRE/Cascavel – Abril 2015 
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Tabela III – Curso Técnico Profissionalizante 

Públicas - 6 Privadas – 8 

Alunos – 3.105 Alunos – 2.153 

Fonte: Setor de Estatística – NRE/Cascavel – Abril 2015 

Em virtude da situação do ensino médio e profissionalizante ofertado no 

país e, considerando as fragilidades apresentadas, houve a necessidade de se 

pensar em Diretrizes que contemplassem a função dessa modalidade de 

ensino, visto que os financiamentos para a sua implementação necessitam de 

objetivos específicos, além da necessidade de uma proposta para a formação 

dos jovens brasileiros. 

As adequações legais que determinam essa reestruturação foram a LDB 

9394/96, a Resolução nº 2, de 30 de janeiro 2012 que fixa as Diretrizes 

Curriculares Nacionais para o Ensino Médio do Conselho Nacional de 

Educação e as Diretrizes Curriculares do Estado do Paraná.  

Em Cascavel, as escolas estaduais elaboram suas propostas 

pedagógicas em consonância com as Diretrizes Curriculares do Estado do 

Paraná - DCEs e a legislação vigente. Essas propostas visam garantir aos 

alunos a aquisição de conhecimentos básicos, a sua preparação científica e a 

autonomia para o uso das diferentes tecnologias disponíveis, relativas às áreas 

de atuação. 

A expansão da oferta do ensino médio dependerá da utilização dos 

recursos vinculados à educação, provenientes da união e dos entes federados. 

Quanto ao financiamento do ensino médio regular, a Emenda Constitucional 

nº14, a Emenda Constitucional 59/2009 que garante a obrigatoriedade do 

ensino, assim como a LDB 9394/96, atribui aos estados a responsabilidade 

pela sua manutenção e desenvolvimento, porém a educação profissional, nível 

médio, fica sob a responsabilidade do governo federal. 

Segundo as Diretrizes Curriculares da Educação Profissional do Estado 

do Paraná, essa modalidade de ensino assume uma concepção que rompe 

com a articulação direta ao mercado de trabalho. Essa compreensão reitera o 

compromisso com a formação humana dos alunos, a qual requer a apreensão 

dos conhecimentos científicos, tecnológicos e histórico-sociais pela via 

escolarizada.  
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Nos últimos anos percebe-se uma oscilação no número de aprovação e 

evasão no ensino médio, nas formas regular, integrado, magistério e na 

modalidade profissional nível técnico no município.  Observa-se que o 

abandono escolar na modalidade profissional nível técnico é maior com 23,49% 

(vinte e três vírgula quarenta e nove por cento), enquanto que nas formas 

regular é de 9,8% (nove vírgula oito por cento), integrado 1,51% (um vírgula 

cinquenta e um por cento) e magistério 7,09% (sete vírgula nove por cento). 

Segundo o gráfico abaixo o número de aprovação é maior na forma integrado 

com 90,23% (noventa vírgula vinte e três por cento), no magistério aponta 

87,59% (oitenta e sete vírgula cinquenta e nove por cento), no regular 79,24% 

(setenta e nove vírgula vinte e quatro por cento) e na modalidade profissional 

nível técnico 68,68% (sessenta e oito vírgula sessenta e oito por cento). No 

percentual de reprovação observa-se que na forma regular é maior o índice 

10,96 (dez vírgula noventa e seis por cento), no integrado 8,26% (oito vírgula 

vinte e seis por cento) no magistério é de 5,32% (cinco vírgula trinta e dois por 

cento) e na modalidade profissional nível técnico a reprovação  é de 7,8% (sete 

vírgula oito por cento).  

 

Gráfico IV- Fluxo no Ensino Médio e Profissionalizante 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Setor de Estatística – NRE/Cascavel - 2014 
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                 Ao analisar os dados do IBGE/Pesquisa Nacional por Amostra a 

Domicílio – 2013 e os dados do IBGE/Censo Populacional – 2010, do município 

de Cascavel, referente à população de 15 a 17 anos que frequentam a escola, 

a média nacional aponta 84,3% (oitenta e quatro vírgula três por cento), 

enquanto que a média estadual é de 83,4% (oitenta e três vírgula quatro por 

cento) e a média do município de Cascavel, se iguala a média estadual. Dessa 

forma, para alcançarmos a meta nacional de 100% (cem por cento) até 2016. 

Conforme aponta o gráfico abaixo: 

Gráfico V - Percentual da população de 15 a 17 anos que frequenta a escola. 

 
 

                   Conforme gráfico abaixo os dados do IBGE/Pesquisa Nacional por 

Amostra a Domicílio – 2013 e os dados do IBGE/Censo Populacional – 2010, 

os índices de escolarização líquida no ensino médio da população de 15 

(quinze) a 17 (dezessete) anos, a média nacional aponta 55,3% (cinquenta e 

cinco vírgula três por cento), a estadual é de 61,8% (sessenta e um vírgula oito 

por cento) e a municipal 59,0% (cinquenta e nove por cento). Sendo que a 

meta nacional é de 85% (oitenta e cinco por cento) até 2016.  

Gráfico VI - Taxa de escolarização liquida no ensino médio da população de 15 
a 17 anos. 
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Estratégias 

3.1  garantir o acesso ao ensino médio e a educação profissional, na 

competência federativa, a partir da aprovação do PME - CVEL; 

3.2  criar mecanismos, em regime de colaboração entre os entes federativos 

para a busca ativa dos adolescentes e jovens que se encontram fora do 

ensino médio e da educação profissional, em parceria com as áreas da 

assistência social, da saúde, e dos órgãos de proteção à adolescência e à 

juventude a partir da aprovação do PME - CVEL; 

3.3  articular, em regime de colaboração entre os entes federativos, a criação 

de políticas públicas de combate à violência nas escolas, a partir da 

aprovação do PME - CVEL; 

3.4 implementar, em regime de colaboração entre os entes federativos ações 

de inclusão e a permanência na escola para adolescentes e jovens, que se 

encontram em regime de liberdade assistida e em situação de risco, 

assegurando os princípios das Leis nº 8.069, de 13 de Julho de 1990 e do 

Estatuto da Criança e do Adolescente, a partir da aprovação do PME - 

CVEL; 

3.5 manter, em regime de colaboração, o Programa de Combate à Evasão 

Escolar, e implantar políticas públicas de prevenção à evasão a partir da 

aprovação do PME - CVEL;  

3.6  articular com as instituições de ensino superior, a formação continuada 

para profissionais do magistério e da educação, que atuam no ensino médio 

e na educação profissional, a partir da aprovação do PME - CVEL; 

3.7  viabilizar aos alunos com deficiência, transtornos globais do 

desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, matriculados na rede 

de educação básica, o acesso e a continuidade do atendimento em salas de 

recursos multifuncional, conforme avaliação, a partir da aprovação do PME - 

CVEL; 

3.8  implantar, em regime de colaboração entre os entes federativos espaços 

culturais e de fruição de bens, de forma regular, bem como a ampliação da 

prática desportiva, integrada ao currículo escolar, a partir da aprovação do 

PME - CVEL; 
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3.9  estabelecer parceria com as secretarias que compõem a Rede de Atenção 

e de Proteção Social do município de Cascavel, o acompanhamento e o 

monitoramento do acesso e da permanência dos  jovens beneficiários  de 

programas de transferência de renda, quanto à frequência, ao 

aproveitamento escolar e à interação social, bem como situações 

discriminatórias e de risco, a partir da aprovação do PME - CVEL; 

3.10 assegurar que a Lei nº 11788/2008 seja cumprida no que se refere à 

carga horária de atividades de estágio, dos estudantes/estagiários, para que 

os mesmos possam dar continuidade aos estudos, a partir da aprovação do 

PME - CVEL; 

3.11 articular programas de pesquisa e de iniciação científica para alunos de 

ensino médio e dos cursos técnicos profissionalizantes da rede estadual, na 

competência federativa de cada sistema federado, a partir da aprovação do 

PME - CVEL; 

3.12 fomentar, em regime de colaboração, programas de estágio não 

obrigatório, junto às instituições públicas e privadas na área específica dos 

cursos técnicos profissionalizantes, assim como o pagamento de bolsa 

auxílio, com mínimo de 70% (setenta por cento) do salário de cada 

categoria, a partir da aprovação do PME - CVEL; 

3.13 articular a oferta de matrículas, gratuitas, de educação profissional 

técnica de nível médio, pelas instituições públicas de formação profissional 

com atendimento específico à pessoa com deficiência, transtornos globais 

do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, ofertando-lhes 

possibilidades de atuação e de formação nesta modalidade, a partir da 

aprovação do PME - CVEL; 

3.14  incentivar o atendimento ao ensino médio gratuito, integrado à formação 

profissional para populações do campo, de acordo com os seus interesses 

e necessidades, a partir da aprovação do PME - CVEL. 

3.15 elaborar, com auxílio de órgãos competentes, ações que possibilitem a 

permanência dos alunos na escola para que ocorra a elevação da taxa de 

conclusão média dos cursos técnicos de nível médio, na rede estadual de 

ensino para 90% (noventa por cento), a partir da aprovação do PME - 

CVEL;  
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3.16 melhorar o acesso ao sistema nacional de informação profissional, 

articulando a oferta de formação das instituições públicas especializadas 

em Educação Profissional aos dados do mercado de trabalho e à consulta 

promovida em entidades empresariais e de trabalhadores, a partir da 

aprovação do PME - CVEL; 

3.17 proporcionar, com base nas informações do sistema da Agência do 

Trabalhador, cursos de qualificação profissional, ofertados pela rede 

estadual de ensino, com base nas necessidades apresentadas no 

município, a partir da aprovação do PME - CVEL;  

3.18 discutir com os segmentos empregadores da iniciativa privada, a 

compatibilização entre a jornada de trabalho e a de estudos, dos alunos do 

Ensino Médio e da Educação Profissional, a partir da aprovação do PME - 

CVEL; 

3.19 incentivar a educação profissional por meio de exigência, nos editais de 

concursos da Prefeitura de Cascavel, o critério da formação em nível 

técnico, conforme a especificidade, nas diversas áreas do catálogo nacional 

dos cursos técnicos, a partir da aprovação do PME - CVEL. 

 

META IV – EDUCAÇÃO ESPECIAL 

Universalizar, para a os alunos da rede municipal de ensino com 

deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades 

ou superdotação, o acesso à educação básica e ao atendimento 

educacional especializado, com a garantia de sistema educacional 

inclusivo e salas de recursos multifuncionais. 

 

Análise Situacional 

 

A Educação Especial é garantida na Constituição Federal de 1988 em 

seu artigo 208 que dispõe que o dever do Estado com a educação será 

efetivado mediante a garantia de “atendimento educacional especializado aos 

portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino”. A 

Constituição do Estado Paraná no artigo 179 ratifica os preceitos da 

Constituição Federal. 
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A Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência outorgada 

pela Organização das Nações Unidas em 13 de dezembro de 2006 define 

políticas públicas fundamentadas no paradigma da inclusão social, sendo 

definido  que “ pessoas com deficiência são aquelas que têm impedimentos de 

longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, os quais, em 

interação com diversas barreiras”, e, dessa forma, a sociedade não pode 

obstruir a sua participação plena e efetiva  com igualdade de condições com as 

demais pessoas (ONU, 2006). 

 A Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação 

Inclusiva, publicada pelo Ministério da Educação em 2008, e no Decreto Nº 

6571/2008 instaura um novo marco teórico e organizacional da educação 

brasileira, definindo a educação especial como modalidade não substitutiva à 

escolarização. E dispõe sobre o conceito de atendimento educacional 

especializado complementar ou suplementar à formação dos estudantes da 

Educação Especial. A oferta do Atendimento Educacional Especializado 

instituído pela Portaria Nº 13 de 24 de abril de 2007, que normatiza a 

implantação de salas de recursos multifuncionais, com o objetivo de contribuir 

com o fortalecimento do processo de inclusão educacional nas classes comuns 

de ensino. 

 As Diretrizes Nacionais da Educação Básica, instituídas pela Resolução 

CNE/CEB nº 4/2010, conforme disposto no artigo 29, parágrafo 1º, preconiza 

que os sistemas de ensino devem garantir a matrícula os “estudantes com 

deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas 

habilidades/superdotação” nas instituições de ensino regular, em classes 

comuns e no atendimento educacional especializado, de forma  complementar 

ou suplementar à escolarização. 

         As políticas de educação inclusiva, pressupondo uma concepção de 

educação inclusiva, em que o processo educacional deve ser compreendido 

como um todo e a organização da escola, deve se dar de modo a superar os 

modelos de integração em escolas e classes especiais. As instituições devem 

cumprir sua função social, construindo uma proposta pedagógica capaz de 

valorizar as diferenças, com a oferta da escolarização nas classes comuns do 

ensino regular e do atendimento as necessidades educacionais especificas dos 

seus estudantes. 



 

 

23 PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CASCAVEL – 2015/2025 

Nas escolas municipais, para atender as especificidades dos educandos 

a Secretaria Municipal de Educação conta com a Divisão de Educação 

Especial, composta por equipe multidisciplinar. Nas escolas estaduais o Núcleo 

Regional de Educação dispõe do Centro Regional de Apoio Pedagógico 

Especializado – CRAPE, que tem por objetivo prestar apoio pedagógico 

especializado às escolas, educadores e alunos com deficiência/necessidades 

especiais dos municípios de abrangência do NRE de Cascavel na perspectiva 

da Educação Inclusiva.  

                 No município de Cascavel há duas Escolas de Educação Básica na 

Modalidade de Educação Especial, sendo a Dr. Luiz Pasternak (Educação 

Infantil e Ensino Fundamental) e Valéria Meneghel (Ensino Fundamental e 

Educação de Jovens e Adultos) que tem como mantenedora a Associação de 

Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE, em convênio de cooperação técnica 

e financeira com a Secretaria do Estado de Educação e o município de 

Cascavel. A Instituição Especializada Claudemir Conaque na Modalidade de 

Educação Especial, Associação de Portadores de Fissura Labio Palatal de 

Cascavel – APOFILAB, recebem atendimento especializado nas áreas da 

saúde e educação. Escola Bilíngue da Associação Cascavelense dos Amigos 

dos Surdos - ACAS (Educação Infantil e Ensino Fundamental), na Modalidade 

de Educação Especial, na área da surdez. 

 De acordo com os indicadores do IBGE/Censo Populacional – 2010, a 

nível nacional 85,8% da população de 4 (quatro) a 17 (dezessete) anos com 

deficiência estão frequentando a escola. O município de Cascavel está acima 

do percentual nacional, atendendo 91,7% da população na faixa etária acima 

com deficiência, conforme gráfico abaixo: 

 

Gráfico VII - Percentual da população de 4 a 17 anos com deficiência que 
frequenta a escola. 
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 Para atingirmos a meta proposta e a universalização para os alunos com 

deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou 

superdotação, e a garantia de um sistema educacional inclusivo, faz-se 

necessário algumas ações para consolidação das políticas de educação 

inclusiva, conforme dispomos nas estratégias abaixo. 

 

                                                 Estratégias 

4.1 garantir a implementação de ações destinadas à oferta gradativa de 

estimulação precoce para as crianças de 0 (zero) a 3 (três) anos  com 

necessidades educacionais especiais, nos centros municipais de educação 

infantil, em parceria com as Secretarias Municipais de Saúde e Assistência 

Social e instituições de ensino superior pública e privadas, a partir do 

segundo ano do PME – CVEL; 

4.2 garantir 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, a partir da aprovação do PME – CVEL; 

4.3  garantir a implantação e a manutenção de salas de recursos 

multifuncionais, conforme demanda, e fomentar a formação continuada para 

os professores que atuam com atendimento educacional especializado nas 

escolas urbanas e do campo da rede municipal de ensino, a partir da 

aprovação do PME- CVEL; 

4.4  implantar sala de recursos multifuncional no CMEI, conforme demanda, 

para atendimento dos alunos com deficiência, transtorno global do 

desenvolvimento, altas habilidades e superdotação de 0 (zero) a 5 (cinco) 

anos, na vigência do PME – CVEL; 

4.5  implementar  atendimento educacional especializado em salas de recursos 

multifuncionais nas formas complementar e suplementar, a todos os alunos 

com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades 

ou superdotação, matriculados na rede municipal de ensino, após avaliação 

psicoeducacional e ouvidos a família e o aluno, a partir da aprovação do 

PME- CVEL; 

4.6  assegurar em regime de colaboração entre os entes  federativos, à 

adequação arquitetônica, a oferta de transporte escolar acessível, a 
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disponibilização de material didático próprio e de recursos de tecnologia 

assistiva, no contexto escolar, garantindo o acesso e a permanência dos 

alunos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas 

habilidades ou superdotação, em todas as etapas e modalidades de ensino 

a partir da aprovação do PME – CVEL; 

4.7  assegurar ações para a oferta de educação inclusiva, sendo vedada à 

exclusão no ensino regular sob alegação de deficiência, promovendo a 

articulação pedagógica entre o ensino regular e o atendimento educacional 

especializado, a partir da aprovação do PME- CVEL; 

4.8  promover ações para acompanhamento e o monitoramento do acesso e 

permanência à escola e ao atendimento educacional especializado, bem 

como da permanência e o desenvolvimento escolar dos alunos com 

deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou 

superdotação beneficiários 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, a partir da aprovação do PME- CVEL; 

4.9  assegurar que os profissionais que atuarão no atendimento educacional 

especializado possuam formação específica e formação continuada para 

atender à demanda do processo de escolarização dos estudantes com 

deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou 

superdotação, garantindo a oferta de profissionais do magistério no 

atendimento educacional especializado (sala de recursos multifuncional e 

professor de apoio pedagógico), profissionais de apoio, professor de apoio 

pedagógico bilíngue, guias-interpretes para surdos-cegos, a partir da 

aprovação do PME- CVEL; 

4.10 assegurar aos professores que atuam nos CMEIS e escolas da rede 

municipal de ensino, formação continuada para atender estudantes com 

deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou 

superdotação, na vigência do PME – CVEL; 

4.11 ssegurar em regime de colaboração entre os entes federativos, cursos 

de formação em Braille, Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS, para os 
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profissionais do magistério e da educação, alunos surdos, alunos cegos e 

familiares, atendidos pela rede municipal de ensino, a partir da aprovação 

do PME- CVEL; 

4.12 implementar ações para apoio pedagógico especializado e 

acompanhamento à escolarização de alunos com deficiência e transtornos 

globais do desenvolvimento que frequentam educação de jovens e adultos 

do ensino fundamental anos iniciais, a partir da aprovação do PME- CVEL; 

4.13 garantir a ampliação da equipe multiprofissional da secretaria municipal 

de educação, em parceria com as áreas da saúde e da assistência social, 

provendo profissionais para apoiar o trabalho do magistério da rede 

municipal de ensino que tenham alunos com deficiência, transtornos globais 

do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, a partir da 

aprovação PME- CVEL; 

4.14  promover parcerias com instituições confessionais ou filantrópicas sem 

fins lucrativos, conveniadas com o poder público, visando ampliar as 

condições de apoio ao atendimento escolar integral das pessoas com 

deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou 

superdotação matriculadas na rede municipal de ensino, a partir da 

aprovação do PME- CVEL; 

4.15 implementar sala de recursos multifuncional específica para a realização 

do atendimento educacional especializado aos alunos com altas habilidades 

ou superdotação, matriculados na rede municipal de ensino, após avaliação 

psicoeducacional e ouvidos a família e o aluno, a partir do terceiro ano da 

vigência do PME- CVEL; garantir matrícula na sala de recursos 

multifuncional aos alunos advindos da Associação de Pais e Amigos dos 

Excepcionais que tenham avaliação psicoeducacional com indicativo para 

tal atendimento, a partir da aprovação do PME- CVEL; 

4.16 promover em parceria, com instituições públicas de ensino superior, 

pesquisas para o desenvolvimento de metodologias, materiais didáticos, 

equipamentos e recursos de tecnologia assistiva, com vistas a promoção do 

ensino e aprendizagem, bem como das condições de acessibilidade e 

permanência de alunos com deficiência, transtornos globais do 

desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, a partir da aprovação 

do PME – CVEL; 
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4.17 Assegurar que o  funcionamento do Centro de Apoio Pedagógico para 

Atendimento às Pessoas Cegas e com Visão Reduzida de Cascavel – CAP 

e Centro de Capacitação de Profissionais da Educação e de Atendimento 

as Pessoas com Surdez – CAS, seja em um espaço próprio, visto que estes 

atendimentos fazem parte da divisão de educação especial da secretaria 

municipal de educação, a partir da aprovação do PME - CVEL. 

 

META V – ALFABETIZAÇÃO 

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

do Ensino Fundamental. 

 Análise Situacional  

Em 2008, com implantação do Currículo para Rede Pública Municipal de 

Ensino de Cascavel optou-se por organizar a progressão de estudos do 1º ao 

2º ano em um ciclo e, em 2013, ampliou-se para o 3º ano conforme o previsto 

na Deliberação nº 003/2013-CME/CVEL, e os demais anos em regime de 

seriação.  

 

Estratégias 

5.1 garantir a formação continuada para os profissionais do magistério que 

atuam no ciclo de alfabetização assegurando a qualidade do processo e a 

alfabetização, plena do 1°(primeiro) ao 3° (terceiro) ano do ensino 

fundamental, a partir da aprovação do PME - CVEL; 

5.2 assegurar a formação continuada à equipe pedagógica escolar, visando o 

apoio pedagógico específico e a garantia da continuidade do processo de 

alfabetização, a partir da aprovação do PME - CVEL; 

5.3 elaborar instrumentos de avaliação específicos para aplicação no ciclo de 

alfabetização do 1° (primeiro) ao 3° (terceiro) ano do ensino fundamental, 

com o objetivo de acompanhamento, avaliação, análise e encaminhamentos 

pedagógicos, em parceria com as instituições de ensino superior públicas, 

até o terceiro ano do PME - CVEL; 
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5.4 assegurar o desenvolvimento de softwares educacionais para a prática 

pedagógica, produzido pela secretaria municipal de educação, favorecendo 

à melhoria da qualidade da educação para rede municipal de ensino, a 

partir da aprovação do PME - CVEL. 

 

 

META VI – EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL 

Oferecer Educação em Tempo Integral em, no mínimo, 60% (sessenta por 

cento) das escolas públicas, de forma a atender, pelo menos, 30% (trinta 

por cento) dos alunos da rede municipal de ensino. 

 

Análise Situacional 

 

Em 2010, atendendo ao disposto no Art. 34 da Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação - LDB nº 9.394/96 foi implantada as  Diretrizes para a 

Educação em Tempo Integral da Rede Pública Municipal de Ensino de 

Cascavel, em  consonância com a concepção teórica adotada no  Currículo 

para Rede Pública Municipal de Ensino de Cascavel. Todos os 

laboratórios/modalidades de artes marciais e música compreendidos 

instrumentais e coral  foram organizados com fins pedagógicos, os quais 

permitem ao aluno maior envolvimento e interação com os conteúdos nas 

áreas do conhecimento. 

No que se refere às matrículas dos alunos que frequentaram a 

educação em tempo integral nos últimos cinco anos, percebe-se uma oscilação 

no número de alunos, conforme o demonstrado na tabela abaixo: 

 

Tabela IV - Matrículas na educação em tempo integral 

2010 2011 2012 2013 2014 

1.276 1.526 2.639 2.662 2.521 

Fonte: Secretaria Municipal de Educação, Março/2015. 

 

Estratégias 

6.1 reformular e efetivar as Diretrizes da Educação em Tempo Integral 

integrada, em acordo com o Currículo para Rede Pública Municipal de 
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Ensino de Cascavel, ensino fundamental anos iniciais, a partir da aprovação 

do PME - CVEL; 

6.2 promover ações pedagógicas articuladas com as secretarias de cultura, 

esporte e lazer e demais órgãos, para o atendimento aos alunos da 

Educação em Tempo Integral, durante a vigência do PME - CVEL; 

6.3 assegurar nas escolas que ofertam a educação em tempo integral, no 

ensino fundamental, a definição dos laboratórios e modalidades a partir das 

Diretrizes para Educação em Tempo Integral na Rede Pública Municipal de 

Ensino de Cascavel, em conjunto com a comunidade escolar, a partir da 

aprovação do PME – CVEL; 

6.4  implantar a Educação em Tempo Integral nas escolas do campo, com base 

em consulta prévia e informada, considerando-se as peculiaridades locais 

do ensino fundamental, até o sexto ano do PME - CVEL; 

6.5 garantir a formação continuada para os profissionais do magistério e da 

educação que atuam na educação em tempo integral, a partir da aprovação 

do PME - CVEL; 

6.6 garantir a educação em tempo integral, organizada nas Diretrizes para 

Educação em Tempo Integral na Rede Pública Municipal de Ensino de 

Cascavel, estruturada em formato de laboratório e modalidades com dever 

de nortear todas as ações pedagógicas com práticas laboratoriais, a partir 

da aprovação do PME - CVEL; 

6.7 assegurar na rede municipal de ensino a educação em tempo integral para 

os alunos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas 

habilidades ou superdotação, garantindo o atendimento especializado 

complementar e suplementar, ofertado em salas de recursos multifuncionais 

da própria escola, a partir da aprovação do PME - CVEL; 

6.8 aderir ao programa nacional de construção de escolas com padrão 

arquitetônico e mobiliário adequado para atendimento da educação em 

tempo Integral, a partir da aprovação do PME - CVEL. 

6.9 garantir a continuidade da oferta da educação em tempo integral, de acordo 

com as possibilidades das escolas municipais, conforme portarias vigentes 

no município, a partir da aprovação do PME - CVEL; 

6.10 garantir que a mantenedora por meio de recursos da educação, bem 

como, convênios por meio de licitação, à contratação terceirizada da mão-
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de-obra para os laboratórios/modalidades de artes marciais e música 

compreendidos instrumentais e coral, a partir da aprovação do PME - 

CVEL; 

6.11 garantir ao alunado matriculado em jornada ampliada de permanência 

na escola que oferta a educação em tempo integral, o mínimo de três (3) 

refeições diárias, a partir da aprovação do PME - CVEL. 

 

META VII – AVALIÇÃO E FLUXO  

 
Fomentar a qualidade da educação básica em todas as etapas e 

modalidades, com melhoria do fluxo escolar e da aprendizagem, de modo 

a superar a meta do Ideb. 

 

Análise situacional 

Os dados apresentados nas tabelas abaixo indicam os avanços nos 

indicadores do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica - IDEB na rede 

municipal e estadual de ensino, em relação à Média Nacional.  É possível 

observar, na tabela do município de Cascavel, que as metas projetadas foram 

superadas.  

 

Tabela V - IDEB observado e metas projetadas no município de Cascavel 

 2007 2009 2011 2013 2015 

IDEB Observado 5.1 5.5 5.8 6.1 - 

Metas Projetadas 4.7 5.1 5.5 5.7 6.0 

Fonte: www.ideb.inep.gov.br / Município de Cascavel 

 

Na tabela dos indicadores do Estado do Paraná, nota-se que em 2007 

a 2011 as metas projetadas foram superadas, porém em 2013, não foi atingida 

a meta projetada. 

 

 Tabela VI - IDEB observado e metas projetadas no Estado do Paraná 

 
2007 2009 2011 2013 2015 

IDEB Observado 4.0 4.1 4.1 4.1 - 

http://www.ideb.inep.gov.br/
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Metas Projetadas 3.4 3.5 3.8 4.2 4.6 

Fonte: www.ideb.inep.gov.br / Estado do Paraná 

Estratégias 

7.1 garantir recursos físicos, humanos e ações pedagógicas que assegurem a 

qualidade do ensino e da aprendizagem nas escolas da rede municipal de 

ensino, na vigência do PME - CVEL; 

7.2 assegurar a análise dos resultados do Sistema Nacional de Avaliação da 

Educação Básica e efetivar encaminhamentos que contribuam com a melhoria 

do processo de ensino e de aprendizagem nas escolas da rede municipal de 

ensino, a partir do primeiro ano do PME - CVEL; 

7.3 garantir a formação continuada para profissionais do magistério e da educação 

da rede municipal de ensino, objetivando ações e encaminhamento de combate 

à violência e a evasão, detectando suas causas, a partir da vigência do PME - 

CVEL;  

7.4 implementar políticas de inclusão de permanência de adolescentes e jovens 

que se encontram em regime de liberdade assistida e em situação de rua, 

assegurando os princípios da Lei Federal n° 8.069, de 13 de julho de 1990 

prevista no Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA, a partir da PME - 

CVEL; 

7.5  garantir a aquisição de equipamentos e softwares para a informatização e o 

gerenciamento do acervo das bibliotecas da rede municipal de ensino, a partir 

da aprovação do PME – CVEL; 

7.6  ampliar o acervo das bibliotecas das escolas municipais em consonância com 

o Currículo para Rede Pública Municipal de Ensino de Cascavel, a partir da 

aprovação do PME - CVEL; 

7.7 garantir, em regime de colaboração, entre os entes federativos, a aquisição de 

equipamentos básicos adaptados e de softwares educacionais específicos para 

o atendimento ao aluno com deficiência, transtornos globais do 

desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, da rede municipal de 

ensino, a partir da aprovação do PME - CVEL; 

7.8 assegurar, em regime de colaboração, entre os entes federativos, a formação 

continuada para o uso das tecnologias educacionais para os profissionais do 

http://www.ideb.inep.gov.br/
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magistério e da educação da rede municipal de ensino, na vigência do PME - 

CVEL; 

7.9 garantir, em regime de colaboração, entre os entes federativos, o transporte 

escolar rural para os alunos da rede municipal de ensino, bem como a 

padronização da frota de veículos, de acordo com as especificações definidas 

pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia - INMETRO, 

assegurando o padrão de qualidade, a partir da vigência do PME - CVEL. 

 
 

META VIII – EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 

 

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, bem como elevar a taxa de 

alfabetização da população com 15 (quinze) anos ou mais para 98% 

(noventa e oito por cento) a fim de diminuir a taxa de analfabetismo.  

 

Análise Situacional 

 

A Educação de Jovens e Adultos – EJA é uma modalidade da Educação 

Básica destinada aos jovens e adultos que não tiveram acesso ou não 

concluíram os estudos referentes ao Ensino Fundamental e ao Ensino Médio 

na idade certa.  

O Município de Cascavel oferta a alfabetização de jovens e adultos desde 

1971, ano em que o Governo Federal implantou o Movimento Brasileiro de 

Alfabetização - MOBRAL. Entre os anos de 1992 a 2001, a Secretaria 

Municipal de Educação, após analisar vários projetos, optou pela oferta da 

educação de jovens e adultos como descentralização do Centro de Estudos 

Supletivos de Cascavel - CESVEL.  

A partir do ano de 2002, essa modalidade passou a funcionar por meio do 

Projeto de Escolarização de Jovens e Adultos – PEJA, estabelecendo-se uma 

parceria entre estado e município. 

Em dezembro de 2005, ocorreu a cessação do PEJA e os municípios 

tiveram que assumir a Educação de Jovens e Adultos. Em 2006, foi autorizado 
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o funcionamento do Centro Municipal de Educação Básica para Jovens e 

Adultos Paulo Freire - Ensino Fundamental – Fase I, cuja finalidade é gerenciar 

todo o programa de Educação de Jovens e Adultos da rede municipal de 

ensino de Cascavel.  No ano de 2014, foram atendidas 21 turmas de Educação 

de Jovens e Adultos, distribuídas em 14 escolas urbanas da rede municipal de 

ensino. 

Em relação à rede estadual de ensino, a oferta da educação de jovens e 

adultos no ensino fundamental - fase II e ensino médio é realizada em quatro 

instituições educacionais. Além dessas, o Centro Estadual de Educação Básica 

para Jovens e Adultos Wilson Antonio Neduziak oferta educação de Jovens e 

adultos, ensino fundamental – fase I, fase II e ensino médio e funciona nas 

dependências da Penitenciária Industrial de Cascavel, sendo responsável, 

também, pelos alunos da Penitenciária Estadual de Cascavel e Penitenciária 

Federal em Catanduvas. 

Ainda, no município de Cascavel é ofertado o Programa Paraná 

Alfabetizado, que é uma ação do governo do Estado do Paraná, coordenado 

pela Secretaria de Estado da Educação, desenvolvido em parceria com o 

MEC/SECAD/Programa Brasil Alfabetizado, prefeituras municipais e demais 

organizações governamentais e da sociedade civil. Tem como objetivo 

universalizar a alfabetização aos jovens, adultos e idosos paranaenses não 

alfabetizados, com 15 (quinze) anos ou mais, na perspectiva da superação do 

analfabetismo. 

A educação de jovens e adultos – fase II e ensino médio é ofertada 

também pelo Serviço Social da Indústria – SESI, no qual são atendidos, na 

própria unidade, alunos na forma presencial e à distância, em parceria com 

indústrias da iniciativa privada.   

No que se refere aos padrões humanos e de infraestrutura no ambiente 

escolar para o funcionamento da educação de jovens e adultos, o quadro a 

seguir apresenta o resultado da pesquisa realizada pelo Grupo de Trabalho em 

2014: 
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Tabela VII - Padrões humanos e de infraestrutura do ambiente escolar para a 
educação de jovens e adultos. 

Nº 
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1.  
As atitudes dos profissionais da escola colaboram para a 
permanência e continuidade da escolarização do aluno. 0 0 7 11 

2.  
A escola dispõe de refeitório e instalação adequada para o preparo 
e/ou serviço de alimentação. 

4 2 1 11 

3.  
A escola dispõe de profissional para servir o lanche para os alunos 
da EJA. 

11 0 0 7 

4.  

São disponibilizados os recursos pedagógicos necessários para a 
aprendizagem dos alunos: 
4.1 livros didáticos. 

 
 

1 

 
 

0 

 
 

4 

 
 

13 

4.2 acervo bibliográfico (Biblioteca) 3 2 2 11 

4.3 computadores (Laboratório de Informática) 7 3 1 7 

4.4 jogos, materiais didáticos-pedagógicos e equipamentos áudio-
visuais 

0 3 6 9 

5.  

Os alunos com necessidades educacionais especiais tem acesso e 
locomoção facilitados. 
5.1 rampa 

 
 

3 

 
 

4 

 
 

4 

 
 

7 

5.2  instalação sanitária adaptada 4 1 3 10 

6. 
A escola dispõe de segurança realizada pelo setor público ou 
terceirizado no período noturno. 

9 1 2 6 

Fonte: Pesquisa de campo realizada pelo Grupo de trabalho PME/2014. 

 

Como se observa no quadro, em se tratando da acessibilidade, a maioria 

dos estabelecimentos de ensino está adequada para atender alunos com 

necessidades especiais e outros estão em processo de adequação. Os 

recursos didáticos pedagógicos, de acordo com o instrumento avaliativo, 

atendem aos objetivos do processo ensino-aprendizagem, conforme proposto 

no Currículo para Rede Pública Municipal de Ensino de Cascavel Educação de 

Jovens e Adultos. Outro ponto a ser considerado, refere-se à segurança 

realizada nas instituições de ensino no período noturno. Conforme o 

questionário, grande parte dessas, não dispõem de profissional para atender a 

esta demanda.  

No ano de 2013 foi realizado o Fórum Municipal de Educação de 

Cascavel para a avaliação dos objetivos e metas estabelecidos no Plano 

Municipal de Educação 2004/2014, tendo em vista a sua reformulação. Na 

oportunidade, foi constatado que dos vinte e seis objetivos e metas, quinze 

foram atendidos, oito foram parcialmente atendidos, visto que são ações 

contínuas por parte do poder público e três foram considerados não atendidos. 
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Ao analisar o panorama atual de pessoas analfabetas, residentes no 

município, com quinze anos ou mais de idade, foi verificado que, no censo 

populacional realizado no ano de 2000, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística - IBGE, o número de pessoas analfabetas era de aproximadamente 

treze mil, correspondendo ao índice de 6,9% (seis vírgula nove por cento) da 

população da referida faixa etária. Já na pesquisa realizada pelo mesmo 

instituto, dez anos depois, percebeu-se um grande avanço. Em 2010, o número 

de analfabetos chegou a aproximadamente nove mil, oitocentas e setenta 

pessoas, com quinze anos ou mais, o que corresponde a 4,5% (quatro vírgula 

cinco por cento) da população dessa faixa etária. 

Em comparação com os índices nacionais, percebe-se que o município de 

Cascavel está à frente no que diz respeito às políticas públicas voltadas à 

Educação de Jovens e Adultos, pois no Brasil, segundo dados do IBGE, 8,5% 

(oito vírgula cinco por cento) da população com quinze anos ou mais de idade 

se encontra em situação de analfabetismo absoluto, ou seja, quase o dobro do 

percentual do município. 

Em relação ao analfabetismo funcional, observou-se que a discrepância 

é ainda maior, pois, no Brasil 29,4% (vinte e nove vírgula por cento) da 

população, segundo a mesma fonte de pesquisa, se declara como analfabeto 

funcional. No município de Cascavel, este percentual é de 18,5% (dezoito 

vírgula cinco por cento). O desafio, nesse aspecto, é bem maior, pois, a meta 

estabelecida no Plano Nacional de Educação é elevar a taxa de alfabetização 

da população com quinze anos ou mais de idade para 93,5% (noventa e três 

vírgula por cento) e no plano municipal de educação de Cascavel 2015-2025 a 

meta é alcançar o percentual de 98% (noventa e oito por cento). Assim, ao 

atingir-se o índice de 96% (noventa e seis por cento) de alfabetização, o 

município receberá do Ministério da Educação o selo “Território Livre do 

Analfabetismo”. 

 

                                                 Estratégias 

8.1 assegurar a criação de cadastro para levantamento de dados por região, 

para busca ativa da população com 15 (quinze) anos ou mais em situação 

de analfabetismo, em parceria com as secretarias municipais de 

comunicação social, saúde e assistência social, visando o ingresso ou 
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retorno dessas pessoas à escola e, consequentemente, a diminuição da 

taxa de analfabetismo funcional e absoluto, a partir da aprovação do PME – 

CVEL; 

8.2 implementar mecanismos, em regime de colaboração,  entre secretarias 

municipal e estadual de educação, para combater a evasão escolar na 

educação de jovens e adultos, a partir da aprovação do PME – CVEL; 

8.3 assegurar a formação continuada para os professores que atuam na 

educação de jovens e adultos da rede municipal de ensino, a ser ofertada 

no período noturno, em consonância com o Currículo para Rede Pública 

Municipal de Ensino de Cascavel Educação de Jovens e Adultos  Ensino 

Fundamental - Fase I, a partir da aprovação do PME – CVEL; 

8.4 assegurar a realização de chamadas públicas regulares para a educação de 

jovens e adultos, com a imprensa local, secretarias municipais de 

comunicação social, saúde e assistência social, da secretaria estadual de 

educação e da sociedade civil organizada, promovendo a busca ativa, 

visando a erradicação do analfabetismo, a partir da aprovação do PME – 

CVEL;  

8.5 assegurar no calendário escolar, evento para a entrega dos certificados aos 

alunos concluintes da educação de jovens e adultos – fase I, como forma de 

valorização e incentivo à continuidade dos estudos, a partir da aprovação 

do PME – CVEL;  

8.6 assegurar a ampliação do programa escola.com para os alunos 

matriculados na educação de jovens e adultos da rede municipal de ensino, 

garantindo o acesso à capacitação tecnológica para alunos e professores, a 

partir da aprovação do PME – CVEL. 

8.7 implementar ações de alfabetização de jovens e adultos com garantia de 

continuidade da escolarização básica, na vigência do PME – CVEL;  

8.8 assegurar a distribuição de material didático específico aos alunos da 

educação de jovens e adultos com deficiência e transtornos globais do 

desenvolvimento, garantindo atendimento educacional especializado (sala 

de recursos multifuncional e professor de apoio pedagógico) e formação 

continuada aos professores, conforme legislação vigente, a partir da 

aprovação do PME – CVEL;  
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8.9 garantir equipe multiprofissional de atendimento educacional especializado 

em parceria com as secretarias municipais de saúde e assistência social, 

que deverão dispor de profissionais para orientar os professores e atender 

os alunos jovens e adultos que apresentam deficiência e transtornos globais 

do desenvolvimento, a partir da aprovação do PME – CVEL; 

8.10  fomentar, em regime de colaboração entre os entes federados, o 

acesso e a aquisição de instrumentos que garantam a ampliação da 

produção do livro acessível para o aluno deficiente visual da educação de 

jovens e adultos, a partir da aprovação do PME – CVEL; 

8.11 assegurar a distribuição gratuita de material escolar para os alunos 

matriculados na educação de jovens e adultos da rede municipal de ensino, 

a partir da aprovação do PME – CVEL;  

8.12 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;  

8.13 assegurar e implementar ações com a secretaria municipal de saúde e 

as instituições de ensino superior para o atendimento oftalmológico aos 

alunos da educação de jovens e adultos, bem como o fornecimento gratuito 

de óculos, a partir da aprovação do PME – CVEL; 

8.14 articular com os segmentos empregadores da iniciativa privada, a 

compatibilização da jornada de trabalho dos alunos, com o horário da 

escolarização na educação de jovens e adultos, a partir da aprovação do 

PME – CVEL;  

8.15 incentivar a participação dos alunos da educação de jovens e adultos em 

atividades recreativas, culturais e esportivas, em parceria com as 

secretarias municipais de cultura, assistência social, esporte e lazer, entre 

outras, a partir da aprovação do PME – CVEL;  

8.16 garantir a segurança permanente nas escolas que ofertam a educação 

de jovens e adultos na rede municipal de ensino, a partir da aprovação do 

PME – CVEL;  

8.17 assegurar o acompanhamento da equipe pedagógica escolar no turno 

da oferta da educação de jovens e adultos, bem como o espaço físico, os 
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equipamentos e mobiliários adequados, mantendo a acessibilidade e o 

padrão de qualidade, na vigência do PME- CVEL;   

8.18 construir a sede própria para o Centro Municipal de Educação Básica 

para Jovens e Adultos Paulo Freire, mantendo o padrão de qualidade, a 

partir da aprovação do PME – CVEL; 

8.19 garantir o fornecimento e o preparo da alimentação escolar por 

profissionais da área para o atendimento aos alunos da educação de jovens 

e adultos, mantendo os dispostos no Programa Nacional de Alimentação 

Escolar, a partir da aprovação do PME – CVEL; 

8.20 fomentar a adesão ao Programa Nacional de Integração da Educação 

Básica com a Educação Profissional na Modalidade de Educação de 

Jovens e Adultos: Formação Inicial e Continuada – PROEJA FIC, a partir da 

aprovação do PME – CVEL; 

8.21 garantir a continuidade do atendimento na educação de jovens e adultos 

aos adolescentes e jovens que se encontram em regime de liberdade 

assistida, a partir da aprovação do PME – CVEL. 

 

META IX– EDUCAÇÃO SUPERIOR 

Elevar a taxa bruta de professores com formação em Ensino Superior 

para 100% na graduação e 80% com pós-graduação, assegurando a oferta 

com qualidade e ampliando as vagas no segmento público.  

 

Análise Situacional 

 

Cascavel conta com a oferta de ensino superior desde a década de 

1970.  A princípio havia apenas a FECIVEL – Faculdade de Ciências e Letras 

de Cascavel, transformada em Campus da UNIOESTE – Universidade 

Estadual do Oeste do Paraná, única universidade pública de Cascavel. A partir 

da década de 1990, há uma grande expansão do número de instituições no  

Município, conforme demonstra o quadro: 
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Tabela VIII - Instituições de ensino superior 

 
 

O quadro abaixo demonstra que os alunos matriculados no ensino 

superior são, na sua maioria, oriundos de instituições públicas. 

 

Tabela IX - Alunos matriculados 

 UNIOESTE 

FAC – 

FACULDADE 

ANHANGUERA 

DE CASCAVEL 

FAMIPAR 
FUNDAÇÃO 

IGUAÇU 
ITECNE UNINTER UNIVEL 

Oriundos de 

escolas 

públicas 

62% 95% 31% 95% 97% 80% 78% 

Oriundos de 

escolas 

privadas 

38% 5% 69% 5% 3% 20% 22% 

* Dados coletados por meio de pesquisa encaminhada pelo Grupo de Trabalho. 

 

Na sequência, apresenta-se o número de instituições privadas e 

públicas, o número de cursos, de vagas e de alunos de Cascavel e de outras 

cidades. 

 

Tabela X - Instituições de ensino superior: privadas e públicas 

INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR 
PRIVADAS 

CURSOS VAGAS ALUNOS 
% DE 

CASCAVEL 

% 
OUTRAS 
CIDADES 

FAC – FACULDADE ANHANGUERA DE 
CASCAVEL 

13 1.910 1.814 66,87% 33,13% 

FACULDADE ITECNE DE CASCAVEL 1 100 110 91,82% 8,18% 

FAG – FACULDADE ASSIS GURGACZ 24 3.225 * 55,83% 44,17% 

FAMIPAR – FACULDADE MISSIONEIRA DO 
PARANÁ 

1 50 45 51,12% 48,89% 

FATEG – UNIESP – FACULDADE DE 
TECNOLOGIA E GESTÃO 

6 700 - - - 

FUNDAÇÃO EDUCACIONAL, SINDICAL E 
ASSISTENCIAL DO IGUAÇU 

4 315 207 18,36% 81,64% 

UNICESUMAR – CENTRO UNIVERSITÁRIO 
CESUMAR 

21 Ilimitado 1.142 69,79% 30,21% 

UNINTER – CENTRO UNIVERSITÁRIO 
INTERNACIONAL 

25 & 625 # # 

UNIVEL – UNIÃO EDUCACIONAL DE 
CASCAVEL 

14 2.065 3.729 77,45% 22,55% 

Fonte: * Plano Municipal de Educação/Prefeitura Municipal de Cascavel. Cascavel: Prefeitura 
Municipal, 2004. 
** Dados coletados por meio de pesquisa de campo encaminhadas pelo Grupo de Trabalho 
as instituições de ensino superior.  
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INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR 
PÚBLICAS 

     

UNIOESTE – UNIVERSIDADE ESTADUAL 
DO OESTE DO PARANÁ 

21 756 3.052 71,36% 28,64% 

Fonte: Dados coletados por meio de pesquisa de campo encaminhada às Instituições de 

Ensino Superior.  

 

A maioria das instituições de ensino superior  estão instaladas com sede 

provisória. Ainda, segundo a referida pesquisa, todas as instituições estão 

adequadas para garantir a qualidade quanto ao funcionamento dos cursos que 

oferecem, em relação à estrutura física, às adaptações arquitetônicas, às 

pedagógicas e aos recursos humanos, com vistas ao atendimento para alunos 

com necessidades especiais. 

Quanto à formação dos docentes que atuam no ensino superior, 

constata-se que as instituições atendem ao que dispõe o Art. 52, Inciso II, da 

LDB, que prevê um terço do corpo docente com titulação acadêmica de mestre 

ou doutor. 

De acordo com os dados fornecidos em 2014, a maioria dos alunos que 

frequentam o ensino superior, cerca de 76,63%, são oriundos de escolas 

públicas, tanto no ensino superior público, quanto no ensino superior privado, 

que conta com 23,37% de alunos do ensino privado.  

Com a expansão do ensino superior em Cascavel, aconteceram avanços 

qualitativos no crescimento da cidade, como o aumento no espaço de 

circulação e no número de acadêmicos de outras localidades que aqui vieram 

residir, contribuindo com o aumento populacional e para o consequente 

desenvolvimento socioeconômico município. A partir da instituição da Década 

da Educação, prevista pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação  

profissionais da educação partiram em busca de qualificação em nível superior, 

o que contribuiu para o redimensionamento da prática pedagógica desses 

profissionais. 

Novos cursos de graduação e pós-graduação, latu sensu e stricto sensu, 

estão sendo implantados nas instituições de ensino superior, com o objetivo de 

atender a demanda do mercado de trabalho, o que não dispensa um processo 

contínuo de estudos sobre os novos cursos necessários para atender a esta 

demanda. 

Um sistema eficiente de instituições de ensino superior é imprescindível 
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para o desenvolvimento de qualquer País, Estado ou Município. No entanto, 

para que as instituições de ensino superior possam cumprir a sua função 

educacional, institucional e social, o apoio público é decisivo. A produção do 

conhecimento é hoje, e tende a ser cada vez mais, a base do desenvolvimento 

científico e tecnológico. 

A diretriz básica para o bom desempenho das  instituições de ensino 

superior é a autonomia universitária, exercida nas dimensões previstas pela 

Carta Magna: didático-científica, administrativa e de gestão financeira e 

patrimonial. 

A busca pela qualificação profissional tem contribuído para o aumento 

da oferta de vagas no ensino superior, principalmente no setor privado. 

Contudo, é importante que seja respeitado o padrão de qualidade estabelecido 

pelos sistemas.  

Em relação à universidade pública, há a necessidade de expansão do 

número de vagas, principalmente no período noturno, especialmente para 

atender o aluno trabalhador. 

É preciso garantir a qualidade no ensino superior e a ampliação dos 

programas de pós-graduação latu sensu e stricto sensu, que objetivam 

qualificar os docentes, de um modo geral, melhorando a qualidade do ensino. 

É necessário, ainda, ampliar a política de incentivo à graduação, à pós-

graduação e à investigação científica, tecnológica e humanística das 

universidades. 

 

Estratégias 

9.1 articular parcerias com as instituições de ensino superior, públicas e privadas, 

de modo a promover a formação inicial em pedagogia para os profissionais do 

magistério da rede municipal de Ensino, a partir da aprovação PME - CVEL; 

9.2 propor às instituições de ensino superior a oferta da disciplina de educação 

especial, nos cursos de licenciatura, com ênfase nas teorias da aprendizagem, 

contemplando o atendimento educacional especializado para alunos que 

apresentam deficiências, transtornos globais no desenvolvimento e altas 

habilidades ou superdotação, a partir da aprovação do PME – CVEL; 

9.3 proporcionar junto às instituições de ensino superior, preferencialmente às 

públicas, ações para a formação continuada dos profissionais do magistério e 
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da educação, nas diferentes áreas do conhecimento, tendo como 

fundamentação a concepção teórico-metodológica da rede municipal de 

ensino, a partir da aprovação do PME – CVEL; 

9.4 reivindicar junto as instituições de ensino superior públicas, a ampliação do 

número de vagas nos cursos de licenciatura e de pós-graduação aos 

profissionais do magistério e da educação da rede municipal, a partir da 

aprovação do PME – CVEL; 

9.5 propor às instituições de ensino superior privadas, a redução da mensalidade e 

a concessão de bolsas de estudo nos cursos de graduação em licenciaturas e 

na pós graduação em educação, para os profissionais do magistério e da 

educação, a partir da aprovação do PME – CVEL; 

9.6 promover a integração entre os sistemas de ensino e as coordenações dos 

cursos de graduação em licenciatura das instituições de ensino superior, 

públicas e privadas, objetivando o estreitamento das relações e a melhoria da 

qualidade da formação, a partir da aprovação do PME – CVEL; 

9.7 assegurar ações em regime de colaboração dos entes federativos com as 

instituições de ensino superior para incentivo à pesquisa e à publicação para os 

profissionais do magistério e da educação, cujos resultados contribuam com a 

educação do município de Cascavel, a partir da aprovação do PME – CVEL; 

9.8 viabilizar junto às instituições de ensino superior, públicas e privadas, parcerias 

que promovam o Ensino, a pesquisa e a extensão, envolvendo os profissionais 

do magistério e da educação, a partir da aprovação do PME – CVEL. 

 

META X –  VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO 

 

Valorizar os profissionais do magistério da rede municipal de ensino por 

meio dos planos de cargos, carreira e remuneração de forma a equiparar 

seu rendimento médio aos dos demais profissionais com escolaridade 

equivalente, até o início do quinto ano de vigência deste Plano. 
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Análise Situacional 

 

                    A Escola pública, laica, gratuita, obrigatória, universal e de qualidade 

para se efetivar deve cumprir a sua função social que é transmitir/socializar os 

conhecimentos científicos, artísticos, filosóficos mais elaborados a todos os filhos 

da classe trabalhadora. 

                 É nesse, contexto que o Município de Cascavel não pode abdicar do 

seu papel de dar ênfase à qualidade da educação tendo como princípio 

fundamental a valorização de todos os profissionais que atuam diretamente no 

processo ensino aprendizagem.  

                 Em virtude da especificidade e importância do trabalho do professor o 

município de Cascavel iniciou a valorização do magistério, na década de 90, com 

a aprovação da Lei Municipal nº 2.215/91, Regime Jurídico Único dos Servidores 

que também trata dos Profissionais do Magistério. 

                 Por exigência da lei todos os Municípios eram obrigados a elaborar e 

aprovar seus Planos de Cargos Carreiras e Salários e o Município de Cascavel 

por meio da Lei Municipal nº 2.804/98, instituiu o primeiro Plano de Carreira do 

Magistério, onde iniciava o marco da valorização, do crescimento e o 

desenvolvimento funcional por meio da Promoção Vertical e horizontal. 

            Este Plano foi reformulado no ano de 2001 e 2006, por meio da Lei 

Municipal nº 4212/06 onde houveram mudanças significativas no que se refere às 

promoções e avanços. Em relação aos profissionais de educação em atividade 

caracterizada de magistério na efetiva docência, conforme prevê a LDB – Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional Lei nº 9394/96, o Município de Cascavel 

tem se caracterizado pela luta da valorização no que diz respeito ao Plano de 

Carreira e Remuneração dos Profissionais do Magistério conforme Lei Municipal 

nº 4212/06.  

              Com a aprovação da Lei federal no 11.738, de 16 de julho de 2008 na 

qual exige mudanças na Valorização dos Profissionais do Magistério, a categoria 

representada pelo Sindicato dos Professores da Rede Pública Municipal de 

Ensino de Cascavel, iniciou em 2010 a discussão para a reformulação do referido 

Plano que foi aprovado em 29/12/2014 pela Lei municipal n °6.445. 
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Tabela XI – Número de professores e vínculos 

CARGO PESSOAS VÍNCULOS 

PROFESSOR 1.398 2.139 

PROFESSOR DE EDUC. INFANTIL TEMPORARIO 134 134 

PROFESSOR DE EDUCACAO INFANTIL 411 411 

PROFESSOR TEMPORARIO 269 278 

Fonte: Secretaria Municipal de Educação, 2014. 

    

           Na tabela, observamos o número de professores por vínculos efetivos e 

temporários da rede municipal de ensino. 

              A Lei Municipal nº 030/13 estabelece o mínimo de 80% dos recursos do 

FUNDEB para a remuneração de professores objetivando o aumento do padrão 

de qualidade do ensino e a valorização dos Profissionais do Magistério. 

 

Gráfico VIII - Formação dos professores e professores de educação infantil. 

 

Fonte: Secretaria Municipal de Educação, 2014. 

                   O gráfico demonstra a formação dos professores e professores de 

Educação infantil, com um aumento significativo no número de profissionais com 

nível superior e pós-graduação nos últimos anos. No que se refere à formação de 

Professores de Educação Infantil, a qual se exige para ingresso o Ensino Médio 

Magistério, constatou-se no quadro que a maioria já possui graduação em 

Pedagogia e/ou Pós-Graduação. 
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Gráfico IX - Formação dos professores da rede municipal de ensino 

 

Fonte: Secretaria Municipal de Educação, 2014. 

                 Quanto ao gráfico observa-se que a habilitação dos professores que 

atuam no Ensino Fundamental – Anos Iniciais, é diversificada nas diferentes 

áreas do conhecimento com predomínio de 63,26% possui formação em 

pedagogia. 

 

Gráfico X - Graduação presencial e na educação a distância. 
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Fonte: Secretaria Municipal de Educação, 2014 
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                     No gráfico 88.63% dos Professores do Ensino Fundamental – Anos 

Iniciais têm formação em curso presencial e 11.37% têm formação em Educação 

à distância. Ressalta-se aqui que é meta cumprida no PME – 2004 – 2014. 

 
 

Gráfico XI - Graduação dos professores e professores de educação infantil 

 

Fonte: Secretaria Municipal de Educação, 2014. 

               Constata-se, no gráfico acima, um índice significativo de professores 

pós-graduados na área da educação e, um acréscimo na formação a nível de 

mestrado. Salienta-se, que o município assegura aos professores afastamento 

remunerado para estudos com a liberação da Licença Qualificação Profissional 

conforme o previsto na lei nº 6.445/2014. 

 

Estratégias 

10.1 garantir o cumprimento do Plano de Cargos, Carreira, Remuneração e 

de Valorização do Magistério da Educação Básica da Rede Municipal de 

Ensino de Cascavel, conforme legislação específica, assegurando a 

participação da categoria por meio do sindicato na reformulação e/ou 

atualização, a partir da aprovação do PME – CVEL;  

10.2 garantir a infraestrutura e materiais pedagógicos com equidade nas 

unidades escolares municipais, bem como melhoria das condições 

salariais e de trabalho dos profissionais do magistério, a partir da 

aprovação do PME - CVEL;  
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10.3  garantir a implementação da jornada de trabalho para os profissionais 

do magistério a ser cumprida, quando possível, em uma única unidade 

escolar, a partir da aprovação deste PME-CVEL;  

10.4 garantir o cumprimento do período destinado à hora atividade de 1/3 da 

jornada de trabalho aos profissionais do magistério da rede municipal de 

ensino, na forma da legislação vigente e das normas do Sistema Municipal 

de Ensino, a partir da aprovação do PME-CVEL;  

10.5 garantir que para a admissão de professores para atuar no ensino 

fundamental anos iniciais da rede municipal de ensino seja, 

preferencialmente exigida a habilitação mínima em curso de licenciatura 

em pedagogia ou em curso normal superior, a partir da aprovação da 

PME-CVEL;  

10.6 assegurar que para a admissão dos professores da educação infantil na 

rede municipal de ensino seja exigida a escolaridade mínima de nível 

médio, modalidade normal, ou em curso de licenciatura em pedagogia ou 

em curso Normal superior, a partir da aprovação do PME – CVEL; 

10.7 garantir e efetivar a implementação de programa em parceria com as 

áreas da saúde para promoção, prevenção, atenção e atendimento à 

saúde, bem como o acompanhamento e a assistência aos profissionais do 

magistério e da educação da rede municipal de ensino referente as 

doenças ocupacionais, a partir da aprovação do PME – CVEL; 

10.8 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 deste PME-CVEL; 

10.9 garantir concurso público para 100% (cem por cento) das vagas do 

cargo de professor e professor de educação infantil, a partir da aprovação 

deste PME-CVEL; 

10.10 garantir a contratação imediata do professor e professor de educação 

infantil concursado para suprir todas as vagas existentes na rede municipal 

de ensino, a partir da aprovação do PME - CVEL; 
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10.11 assegurar que 90% (noventa por cento) dos professores e professores 

da educação infantil tenham formação em cursos de pós-graduação, até o 

final da vigência do PME – CVEL. 

 

META XI - VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – NÃO 

DOCENTES 

Garantir a discussão e implementação do Plano de Cargos Carreira e 

Remuneração, até o segundo ano de vigência deste plano municipal de 

educação para os profissionais da educação – não docentes: Secretário 

de Escola, Monitor de Biblioteca, Instrutor de Informática, Zelador(a), 

Agente Administrativo, Auxiliar de Manutenção/Serviços Gerais e demais 

cargos que atuam na educação básica, nas unidades escolares da rede 

pública municipal adequando-os a Legislação. 

Análise Situacional 

A Lei Federal nº 13.005/14. – Plano Nacional de Educação preconiza a 

existência dos Planos de Carreira para os Profissionais da Educação, não 

docentes, que atuam na educação básica pública e por estarem contemplados 

de forma geral no plano de carreira que abrange todos os servidores 

municipais por meio da Lei Municipal nº 3800/2004, os profissionais da 

educação almejam a reformulação da referida lei ou a criação de plano de 

carreira específico para estes profissionais. 

A tabela de servidores da secretaria municipal de educação está 

distribuído da seguinte maneira: 

 

Tabela XII - Profissionais da educação 
CARGO PESSOAS VÍNCULOS 

ADVOGADO 1 1 

AGENTE ADMINISTRATIVO 23 23 

AGENTE DE APOIO TEMPORÁRIO 107 107 

AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS 1 1 

ARQUITETO 2 2 

ASSESSOR DE GABINETE II 1 1 

ASSESSOR DE GABINETE III 1 1 

ATENDENTE DE SERVICOS EM SAÚDE 1 1 

AUXILIAR DE MANUTENCÃO DE INSTALACÕES 28 28 

AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 10 10 

CARPINTEIRO 1 1 
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CONTADOR 1 1 

ENFERMEIRO 1 2 

ENGENHEIRO CIVIL 2 2 

ENGENHEIRO ELETRICISTA 1 1 

GUARDA PATRIMONIAL 79 79 

INSTRUTOR DE INFORMÁTICA 79 79 

MARCENEIRO 5 5 

MONITOR 98 98 

MONITOR DE BIBLIOTECA 58 58 

MOTORISTA I 9 9 

MOTORISTA II 20 20 

NUTRICIONISTA 3 3 

OPERADOR DE TRATOR DE ESTEIRA 1 1 

PEDREIRO 1 1 

PINTOR II 1 1 

PSICÓLOGO 2 2 

SECRETARIO DE EDUCACAO 1 1 

SECRETARIO(A) DE ESCOLA 71 71 

SECRETARIO(A) DE ESCOLA TEMPORÁRIO 1 1 

TELEFONISTA 1 1 

TERAPEUTA OCUPACIONAL 1 1 

ZELADOR 570 570 

ZELADOR TEMPORÁRIO 154 154 

Fonte: Departamento de Recursos Humanos, 2014. 

 

               Vale ressaltar que as informações se referem aos servidores da 

secretaria municipal de educação. É importante destacar que a maioria dos 

quadro servidores são efetivos, conforme gráfico abaixo. 

 

Gráfico  XII – Servidores da Secretaria Municipal de Educação. 

 

Fonte: Departamento de Recursos Humanos 
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Analisando os dados acima, entre os anos de 2012 e 2014, observamos 

que há um acréscimo no cargo de instrutor de informática, monitor de biblioteca 

e cargo de secretário de escola, porém diminui os servidores efetivos do cargo 

de zelador e ampliação  a contratação do mesmo cargo em regime temporário. 

 
Tabela XIII - Total de servidores lotados na Secretaria Municipal de Educação 
com escolarização 
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Agente 

Administrativo 
0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 1 0 4 

Agente de Apoio 

Temporário 
0 0 0 31 0 0 0 3 11 1 2 0 48 

Auxiliar de 

Manutenção de 

Instalações 

1 2 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 9 

Auxiliar de 

Serviços Gerais 
2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 

Estagiários 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

Instrutor de 

Informática 
0 0 0 27 0 0 1 6 17 3 7 0 61 

Monitor 0 0 0 31 1 29 1 2 28 0 4 0 96 

Monitor de 

Biblioteca 
0 0 0 18 0 2 0 2 24 1 8 0 55 

Secretário(a) de 

Escola 
0 0 0 35 0 1 0 4 20 3 3 0 66 

Secretário(a) de 

Escola 

Temporário 

0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

Telefonista 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

Zelador 84 206 20 222 5 7 3 4 3 1 1 0 556 

Zelador 

Temporário 
0 154 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 154 

Fonte:  Prefeitura de Cascavel, 2014. 

No que tange a escolaridade dos profissionais não docentes na 

secretaria municipal de educação, percebe–se a diversidade de escolarização, 

sendo que a maioria possui formação em nível médio.  

 

 Estratégias 

11.1 implementar o Plano de Cargos, Carreira, Remuneração e de 

Valorização para os profissionais da educação, assegurando discussão 
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com a categoria e o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de 

Cascavel para as devidas adequações nos cargos a partir da aprovação 

do PME – CVEL;  

11.2 garantir aos profissionais da educação a valorização conforme legislação 

vigente, tendo no mínimo o Piso Nacional da Educação como valor de 

referência inicial de carreira, a partir da aprovação deste PME-CVEL;  

11.3 criar mecanismos para levantamento das necessidades de formação 

inicial e continuada dos profissionais da educação atualizando os dados 

anualmente, e desenvolvendo ações para qualificação dos profissionais, 

a partir da aprovação do PME-CVEL;  

11.4  criar e efetivar em parceria, com as demais secretarias do município 

programa de incentivo à pesquisa para os profissionais da educação da 

rede municipal de ensino, para produção de trabalhos em que os 

resultados contribuam com a educação municipal, possam ser 

divulgados e publicados, a partir do terceiro ano do PME – CVEL; 

11.5 incentivar os profissionais da educação da rede municipal de ensino 

para a formação no uso de novas tecnologias, possibilitando a sua 

utilização na implementação do planejamento e execução das 

atividades, a partir da aprovação do PME- CVEL;  

11.6 garantir concurso público para preenchimento de 100% (cem por cento) 

das vagas dos profissionais da educação, a partir da aprovação deste 

PME- CVEL; 

11.7 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;  

11.8 assegurar que 50% (cinquenta por cento) dos profissionais da educação 

tenham formação em cursos de pós-graduação, até o final da vigência 

do PME – CVEL. 

 

 

META XII - FORMAÇÃO CONTINUADA PARA OS PROFISSIONAIS DA 

EDUCAÇÃO E DO MAGISTÉRIO 

Assegurar a formação continuada aos profissionais do magistério e da 

educação, respeitando a concepção teórica e metodológica do Currículo 



 

 

52 PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CASCAVEL – 2015/2025 

para  Rede Pública Municipal de Ensino de Cascavel a partir da aprovação 

do PME-CVEL.  

Análise Situacional 

A rede municipal investe em programas de formação continuada, para 

os profissionais do magistério e profissionais da educação que atuam direta ou 

indiretamente com os alunos, no processo educativo. 

O Plano Nacional de Educação destaca que a valorização dos 

trabalhadores em educação, só poderá ser obtida por meio da formação inicial 

e continuada, e das condições de trabalho. 

O Governo Federal, por meio do MEC/SEB, oferta o programa 

PROFUNCIONÁRIO, onde disponibiliza cursos para os trabalhadores que 

exercem funções administrativas nas escolas públicas de educação básica.  

A formação continuada é ofertada anualmente pela secretaria municipal 

de educação a todos os profissionais da educação considerando que a carga 

horária mínima por participante é de 12 horas atuação inclui a coordenação, o 

financiamento e a manutenção dos programas como ação permanente e a 

busca de parcerias com universidades e instituições de ensino superior. 

. 

 Estratégias 

12.1 garantir a formação continuada em consonância com o Currículo para  

Rede Pública Municipal de Ensino de Cascavel,  para todos os 

profissionais do magistério e da educação da rede municipal de ensino, de 

acordo com sua área de atuação, com carga horária anual não inferior a 40 

(quarenta) horas, a ser realizada pela secretaria municipal de educação, a 

partir da aprovação do PME-CVEL; 

12.2 realizar seminários, simpósios, congressos, cursos, oficinas envolvendo 

os profissionais do magistério e da educação, durante jornada de trabalho 

a partir da aprovação do PME-CVEL;  

12.3 garantir no planejamento anual da secretaria municipal de educação, 

disponibilizando número de vagas para a participação dos profissionais do 

magistério e da educação da rede municipal de ensino, lotados nas 

unidades escolares e secretaria municipal de educação em formações: 

regionais, estaduais e nacionais, a partir da aprovação do PME – CVEL; 
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12.4 incentivar parcerias com instituições de ensino superior pública para a 

formação dos profissionais do magistério e da educação que não possuam 

habilitação mínima exigida, na vigência do PME-CVEL;  

12.5 garantir, em regime de colaboração, entre os entes federativos a 

participação dos profissionais do magistério e da educação em cursos de 

especialização lato sensu e stricto sensu nas instituições públicas, a partir 

da aprovação do PME-CVEL; 

12.6 promover a formação continuada com ampliação da carga horária em 

cursos para os profissionais do magistério e da educação em estágio 

probatório, em consonância com Currículo para Rede Pública Municipal de 

Ensino de Cascavel, a partir da aprovação PME - CVEL;  

12.7 assegurar que os profissionais do magistério, para atuarem em sala de 

recursos multifuncional e professor de apoio pedagógico tenham formação 

em educação especial para o atendimento educacional especializado, a 

partir da aprovação do PME – CVEL; 

12.8 articular parceria com as instituições de educação superior pública e 

privada para a oferta aos profissionais da educação da rede municipal de 

ensino, assegurando cursos de formação continuada nas áreas de 

atendimento educacional especializado, a partir da aprovação do PME – 

CVEL;  

12.9 arantir o programa de formação dos profissionais da educação não 

docentes em nível de tecnólogo em horário de trabalho em atendimento a 

legislação vigente a partir da aprovação do PME CVEL. 

  

 

META XIII  – GESTÃO DEMOCRÁTICA 

Assegurar condições, no prazo de 2 (dois) anos, para a efetivação da 

gestão democrática da educação, associada a critérios de formação e 

desempenho e à consulta pública à comunidade escolar, no âmbito das 

instituições públicas, prevendo repasse de recursos e apoio técnico em 

regime de colaboração, aperfeiçoando e ampliando coletivamente os 

processos de gestão, autonomia e participação. 
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Análise Situacional 

A gestão democrática é um princípio constitucional, sendo preceito 

político e pedagógico. É uma das bases que contribui para garantir o direito à 

educação pública e à qualidade do ensino. A gestão não se restringe apenas à 

escola, ela perpassa todo o sistema de ensino e deve estar coerente com uma 

concepção emancipadora de educação.  

Na legislação brasileira, a Gestão Democrática ganhou ressignificação, a 

partir da Constituição Federal de 1988, que amplia a participação social, e 

dispõe sobre os  princípios da educação brasileira que são: obrigatoriedade, 

gratuidade, liberdade, igualdade e gestão democrática.  A Constituição Federal 

estabelece à gestão democrática como forma de lei a ser regulamentada em 

seus sistemas de ensino.  

           A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, nº 9394/96  

normatizou e  ampliou o conceito de gestão democrática nos Arts. 12, 13, 14 e 

15, dispondo sobre a participação da comunidade escolar que prevê a 

autonomia dos sistemas de ensino, os quais definirão as normas para a gestão 

democrática do ensino público na educação básica.  Dessa forma, os estados e 

municípios passaram a normatizar as  leis de  gestão democrática.  

No município de Cascavel, as discussões quanto à gestão democrática 

iniciaram-se em 1980, consolidando-se a partir de 1994.  No ano de 2006,  foi 

regulamentada a Lei Municipal nº 4.451 da eleição para escolha do diretor das 

Escolas Municipais para o mandato de dois anos.  No ano de 2012 ocorreu 

uma nova reformulação, contemplada pela Lei nº 6.148/12, que insere a 

eleição para a escolha do coordenador dos Centros Municipais de Educação 

Infantil. Em 2014, com a criação da função de diretor de CMEI, a lei passou por 

alterações em alguns de seus artigos, ficando o processo de eleição 

regulamentado pela Lei nº 6.407, de 20 de outubro de 2014. De acordo com 

essa lei, passa-se à eleição do diretor de escola e do Centro Municipal de 

Educação Infantil. 

               Em 2010, pela Lei Municipal nº 5.694/2010, organiza o Sistema 

Municipal de Ensino e cria 9999o Conselho Municipal de Educação. O sistema 

trouxe significativa autonomia para o município quanto às questões normativas. 
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              No município de Cascavel têm-se três Sistemas de Ensino, sendo o 

Sistema Federal de Ensino, formado pelas faculdades privadas e pelo Instituto 

Federal do Paraná. O Sistema Estadual de Ensino, que agrega a rede estadual 

de ensino e as escolas privadas que ofertam a Educação Infantil junto com o 

Ensino Fundamental e o Ensino Médio, além da Universidade Estadual do 

Oeste do Paraná – UNIOESTE.  E, o Sistema Municipal de Ensino que é  

composto pelas Escolas Municipais e Centros Municipais de Educação Infantil, 

além das Escolas de Educação Infantil Privadas, que atuam, exclusivamente, 

na oferta da Educação Infantil. 

           O Sistema Municipal de Ensino tem as atribuições de elaborar, executar, 

manter e desenvolver as ações administrativas e políticas, assim como a 

elaboração dos planos educacionais  do município, em regime de colaboração 

com o estado e a União. A Secretaria Municipal de Educação de Cascavel é o 

órgão executivo do Sistema Municipal de Ensino, responsável pela gestão 

democrática e sua articulação, dessa forma, busca  atender  um dos princípios 

da educação nacional, disposto na Constituição Federal (artigo 206, VI) e na 

Lei de Diretrizes e Bases.  

            Na composição da Rede Municipal de Ensino temos três órgãos 

colegiados que atuam como representantes da comunidade escolar e da 

sociedade civil, ambos com funções distintas. O Conselho Municipal de 

Educação tem seu colegiado constituído por representantes da sociedade civil 

e do poder público, eu estabelece a competência normativa, além das funções 

consultiva, deliberativa, fiscalizadora e de controle social, atuando na defesa da 

educação de qualidade para todos os municípios.  

             O Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do 

FUNDEB possui representantes da sociedade civil e tem a função  fiscalizadora 

e de controle social dos recursos da educação municipal, em cumprimento ao 

Art. 212 da Constituição Federal, dos recursos oriundos dos impostos 

municipais (MDE 25%) e do FUNDEB. 

              O Conselho Municipal de Alimentação Escolar tem representações da 

sociedade civil, possuindo caráter fiscalizador, permanente, deliberativo e de 

assessoramento a execução do programa e a aplicação dos recursos 

financeiros transferidos pelo MEC/FNDE, bem como outros recursos que 



 

 

56 PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CASCAVEL – 2015/2025 

vierem a ser aplicados no Programa de Alimentação Escolar por parte do 

município.  

  Em 2014, foi instituído o Fórum Municipal de Educação, composto por 

15 entidades representativas, com o objetivo de ser mecanismo de 

acompanhamento e avaliação do planejamento e das políticas educacionais do 

município. 

No âmbito das escolas municipais, a gestão democrática compreende 

um leque de ações para a sua efetivação. Quanto à função de diretor escolar, a 

forma de escolha ocorre por eleição com os representantes de toda a 

comunidade escolar, sendo o mandato para dois anos, permitida a reeleição, 

além de ser regulamentado por legislação específica e portarias 

complementares. 

          As Associações de Pais, Professores e Servidores (APPS), são 

compostas por representantes dos segmentos da comunidade escolar. As 

APPS têm como função participar da construção do Projeto Político 

Pedagógico, da sua execução e acompanhamento quanto à aplicação dos 

recursos financeiros.  Como se pode constatar no gráfico abaixo, das sessenta 

e uma escolas, apenas duas não possuem Associação de Pais Professores e 

Servidores. Nos Centros Municipais de Educação Infantil, dos quarenta e oito, 

quatro ainda não possuem a Associação, por se tratar de instituições iniciadas 

em 2015. 

 

Gráfico XIII - Associação de Pais Professores e Servidores 

 

Fonte: Secretaria Municipal de Educação de Cascavel, 2015. 
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               Em 2012, por meio da Lei Municipal nº 6.116, foram instituídos os 

Conselhos Escolares nas escolas municipais, com a participação dos diversos 

segmentos da comunidade escolar e, no ano de 2014 foi implantado nos 

Centros Municipais de Educação Infantil, pela Lei Municipal nº 6.364, de 03 de 

junho de 2014, os Conselhos Escolares. Os Conselhos Escolares possuem as 

funções: deliberativa, consultiva, fiscalizadora e mobilizadora, nos assuntos 

referentes à gestão pedagógica, administrativa e financeira da unidade escolar. 

 

Gráfico XIV - Conselhos Escolares 

Fonte: Secretaria Municipal de Educação de Cascavel, 2015. 

 

           Conforme a gráfico acima, nas escolas municipais, de um universo de 

sessenta e uma escolas, apenas duas não possuem o colegiado. Os mesmos 

serão implantados no decorrer de 2015. Dos Centros Municipais de Educação 

Infantil, quatro ainda não possuem colegiado. 

           Entendemos que a gestão democrática não deve ficar restrita apenas na 

forma da lei, mas deve ganhar amplitude na prática política e pedagógica dos 

sistemas de ensino. A gestão democrática está relacionada  com a autonomia 

e a participação, desta forma se faz necessário estabelecer mecanismos para a 

participação efetiva, portanto, o desafio para a próxima década é de superar as 

fragilidades e avançar na garantia de participação, de controle social e na 

promoção de uma educação de qualidade.  
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                                                 Estratégias 

 

13.1 garantir que o processo de escolha de diretores das instituições da rede 

municipal de ensino ocorram por eleição direta e secreta, com a 

participação da comunidade escolar, assegurada em legislação específica 

municipal após ampla discussão, a partir da aprovação do PME – CVEL; 

13.2 assegurar a participação dos profissionais do magistério e da educação 

nos conselhos de políticas públicas, sem prejuízo ao trabalho e a hora 

atividade, a partir da aprovação do PME – CVEL; 

13.3 garantir recursos financeiros, espaço físico, equipamentos, meio de 

transporte e recursos humanos para os conselhos municipais de 

Acompanhamento e Controle Social do  FUNDEB, de Alimentação Escolar 

e de Educação, com vistas ao bom desempenho de suas funções, a partir 

da aprovação  do PME – CVEL;  

13.4 garantir a formação continuada para os membros dos conselhos 

municipais de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB, 

Alimentação Escolar e de Educação, atendendo as suas reivindicações, a 

partir da aprovação do PME – CVEL; 

13.5 assegurar a participação de representantes da comunidade escolar no 

Conselho de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB, no 

Conselho Municipal de Alimentação Escolar, Conselho Municipal de 

Educação, e demais conselhos de políticas públicas com a função de 

acompanhar a correta aplicação dos recursos da educação, a partir da 

aprovação do PME – CVEL; 

13.6 assegurar a efetivação do Fórum Municipal de Educação de Cascavel, 

como mecanismo de gestão democrática, com o intuito de coordenar as 

conferências municipais de educação, bem como efetuar o 

acompanhamento do PME – CVEL; 

13.7 garantir a formação continuada, bem como os espaços adequados de 

funcionamento para as associações de pais professores e servidores da 

rede municipal de ensino, fomentando a sua articulação com os Conselhos 

Escolares, a partir da aprovação do PME – CVEL; 

13.8 assegurar ações para o fortalecimento do Conselho Municipal de 

Educação como instrumento de participação, fiscalização e órgão 
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normativo do Sistema Municipal de Ensino, garantindo condições de 

funcionamento autônomo, nos termos da legislação, a partir da aprovação 

do PME – CVEL; 

13.9 implementar ações para o fortalecimento dos Conselhos Escolares, para 

que  se tornem instrumentos de participação e fiscalização na gestão 

escolar nos aspectos: pedagógico, administrativo e financeiro, 

assegurando - lhes condições  autônoma de funcionamento, a partir da 

aprovação do PME – CVEL; 

13.10 garantir ações para que os diretores das instituições da Rede Municipal 

de Ensino discutam, elaborem, executem e avaliem seus planos de gestão, 

com a participação e o acompanhamento da comunidade escolar, 

respeitando a concepção teórico metodológica do currículo  a partir da 

aprovação do PME – CVEL; 

13.11 garantir a permanência da concepção teórica e metodológica adotada 

pelo  Currículo para a Rede Pública Municipal de Ensino, bem como a sua  

implementação, avaliação e reformulação,  com a participação da 

comunidade escolar, a partir da aprovação do PME – CVEL; 

13.12 garantir ações que fortaleçam a participação da comunidade escolar na 

elaboração, implementação e avaliação do Projeto Político Pedagógico nas 

instituições que pertencem ao Sistema Municipal de Ensino,  dialogando 

com as metas e as estratégias previstas no Plano Municipal de Educação, 

a partir da aprovação do PME – CVEL; 

13.13 assegurar ações de apoio técnico e financeiro à gestão escolar, 

promovendo  autonomia administrativa e pedagógica com a participação 

da comunidade escolar no planejamento e na aplicação dos recursos, 

garantindo a transparência e a gestão democrática, nas instituições da 

Rede Municipal de Ensino, a partir da aprovação do PME – CVEL; 

13.14 assegurar que as funções de coordenador pedagógico escolar e 

coordenador pedagógico municipal sejam ocupados por profissionais 

efetivos do magistério da Rede Municipal, com formação prevista de 

acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação,  a partir da 

aprovação do PME – CVEL; 

13.15 garantir formação continuada específica em gestão escolar para 

candidatos a diretores das instituições escolares, a ser ofertado 
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anualmente pela Secretaria Municipal de Educação, com carga horária 

mínima de 40 horas, a partir da aprovação do PME – CVEL; 

13.16 promover a formação continuada para diretores e coordenadores 

pedagógicos das unidades escolares, observando os princípios da gestão 

democrática: administrativo, pedagógico e financeiro, com carga horária 

mínima de 60 horas anuais, a partir da aprovação do PME – CVEL; 

13.17 promover a Conferência Municipal de Educação ordinariamente a cada 

dois anos ou extraordinariamente em qualquer tempo, organizada pela  

Secretaria Municipal de Educação, pelo Conselho Municipal de Educação 

e pelo Fórum Municipal de Educação, visando a avaliação  e o 

planejamento das políticas educacionais do Município de Cascavel, a partir 

da aprovação do  PME – CVEL; 

13.18 assegurar, em regime de colaboração entre os sistemas de ensino, o 

Fórum Permanente da Educação Básica e Ensino Superior, a partir da 

aprovação do PME – CVEL;  

13.19 propor que o cargo de Secretário Municipal de Educação seja ocupado 

por um profissional do magistério público municipal, a partir da aprovação 

do PME – CVEL; 

13.20 promover ações para a elaboração de instrumentos de avaliação 

institucional, garantindo a socialização e o encaminhamento dos resultados  

com a participação da comunidade escolar, buscando  a efetivação do 

processo de gestão democrática articulado com a Secretaria Municipal de 

Educação para que as medidas garantam a melhoria da qualidade de 

ensino, a partir da aprovação do PME – CVEL; 

13.21 incentivar a realização de grupos de estudo para os gestores escolares 

com o objetivo de avaliar a situação educacional da Rede Pública 

Municipal de Ensino, dando ênfase à aprendizagem, à qualidade e à troca 

de experiências, a partir da aprovação do PME – CVEL; 

13.22 garantir que a Secretaria Municipal de Educação elabore seu plano de 

ação, com base no Plano Municipal de Educação, contendo estratégias e 

prazos de implementação, a partir da aprovação do PME – CVEL.  
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META IX -  FINANCIAMENTO DA EDUCAÇÃO 

Ampliar o investimento público na educação pública municipal de forma a  

atingir,  no  mínimo,  o  patamar  de  7%  (sete  por  cento)  do  Produto 

Interno Bruto - PIB do País no 4° (quarto) ano de vigência desta Lei e, no 

mínimo, o equivalente a 10% (dez por cento) do PIB ao final do decênio.  

 

Análise Situacional 

 

A organização do sistema educacional brasileiro caracteriza-se pela 

divisão de competências e responsabilidades entre a União, estados e 

municípios, o que se aplica também ao financiamento e à manutenção dos 

diferentes níveis, etapas e modalidades da educação e do ensino, segundo a 

Constituição Federal de 1988 e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996.  

O artigo 212 da Constituição Federal diz que a União aplicará, 

anualmente, nunca menos de 18% (dezoito por cento), e os estados, o Distrito 

Federal e os municípios, 25% (vinte e cinco por cento) da receita resultante de 

impostos, compreendida a proveniente de transferências, em manutenção e 

desenvolvimento do ensino. 

Formação dos recursos provenientes de impostos, disponíveis para 

investimento em educação pelo município: 

O Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de 

Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB, instituído pela Lei nº 

11.494 de 20 de junho de 2007, se destina ao financiamento da Educação 

Básica e estabelece o valor mínimo do custo aluno a ser repassado aos 

Municípios. 

A lei estabelece critérios para utilização dos recursos bem como de 

distribuição dos mesmos, sendo no mínimo 60% para remuneração dos 

profissionais do magistério da Educação Básica e o restante dos recursos em 

outras despesas de manutenção e desenvolvimento do ensino da Educação 

Básica. Piso salarial nacional para os profissionais da educação básica. Quanto 

ao valor mínimo nacional por aluno/ ano, fixado anualmente com distinções 
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previstas para: Educação Infantil (0 a 3 anos), Educação Infantil (Pré-Escola), 

Séries Iniciais Urbanas, Séries Iniciais Rurais, Quatro Séries Finais Urbanas, 

Quatro Séries Finais Rurais, Ensino Médio Urbano, Ensino Médio Rural, Ensino 

Médio Profissionalizante, Educação de Jovens e Adultos, Educação de Jovens 

e Adultos integrada à educação profissional, Educação Especial, Educação 

Indígena e de Quilombolas. 

 

Tabela XIV - Repasse de recursos do FUNDEB para o Município de Cascavel, 
2010 – 2014: 

Ano FPE FPM IPI-EXP ICMS 
Lei Comp. 

Nº 87 
ITR IPVA ITCMD Total 

2010 2.978.389,41 7.333.082,16 687.703,75 29.528.471,48 416.360,04 93.917,63 2.999.286,22 323.379,54 44.360.590,23 

2011 3.682.239,57 9.013.273,69 772.699,62 34.056.417,38 417.884,88 102.749,08 3.424.057,05 323.746,93 51.793.068,20 

2012 3.952.414,08 9.745.787,47 708.184,41 39.781.030,52 435.023,04 116.494,61 3.957.922,10 436.726,74 59.133.582,97 

2013 4.539.666,20 11.107.781,23 804.014,30 49.468.018,14 464.604,30 150.677,06 4.607.066,75 674.089,91 71.815.917,89 

2014 5.016.757,42 12.306.845,03 918.545,35 55.270.258,03 471.162,72 209.741,49 5.235.896,61 820.841,23 80.250.047,88 

Fonte: Site da Secretaria do Tesouro Nacional 

 

O Salário Educação instituído em 1964, trata-se uma contribuição social 

destinada ao financiamento de programas, projetos e ações voltados para o 

financiamento da educação básica pública e encontra-se previsto no artigo 212, 

§ 5º, da Constituição Federal. 

O salário-educação, se dá da seguinte forma: Cota federal – 

correspondente a 1/3 do montante dos recursos, é destinada ao FNDE e 

aplicada no financiamento de programas e projetos voltados para a educação 

básica. Cota estadual e municipal – correspondente a 2/3 do montante dos 

recursos, é creditada mensal e automaticamente em favor das secretarias de 

educação dos estados, do Distrito Federal e dos municípios para o 

financiamento de programas, projetos e ações voltados para a educação 

básica. É distribuído de modo proporcional ao número de matrículas, conforme 

apurado pelo censo escolar no exercício anterior ao da distribuição. 

O Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE foi regulamentado pela 

Lei nº 11.947 de 16 de Junho de 2009, é um programa federal implantado com 

base no princípio de descentralização dos recursos federais, destinados às 

escolas públicas de Educação Básica e às escolas privadas de educação 

especial mantidas por entidades sem fins lucrativos, registradas no Conselho 

Nacional de Assistência Social (CNAS) como beneficentes de assistência 
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social, ou outras similares de atendimento direto e gratuito ao público, tem por 

objetivo contribuir, em caráter suplementar, para a melhoria da infraestrutura 

física e pedagógica da escola. Os recursos são transferidos diretamente para 

as contas das Unidades Executoras (Associação de Pais, Professores e 

Servidores), com base no número de alunos extraído no Censo Escolar do ano 

imediatamente anterior.  

O Programa PDDE conta com algumas ações a ele vinculas, sendo elas: 

O Programa Mais Educação, instituído pela Portaria Interministerial nº 

17/2007 e regulamentado pelo Decreto 7.083/10, constitui-se como estratégia 

do Ministério da Educação para induzir a ampliação da jornada escolar e a 

organização curricular na perspectiva da Educação Integral. O Município de 

Cascavel conta atualmente com 15 (quinze) unidades escolares que aderiram 

ao programa, recebendo um total de repasse de R$ 596.000,00.  O Programa 

Mais Cultura nas Escolas consiste em uma iniciativa interministerial firmada 

entre os Ministérios da Cultura e da Educação, tem por finalidade incentivar o 

encontro entre experiências culturais e artísticas em curso nas comunidades 

locais e o projeto pedagógico de escolas públicas. No Município de Cascavel, 

são atendidas atualmente 2 (duas) unidades escolares, com um total de 

repasse de R$ 41.000,00. O Programa Escola Acessível tem por objetivo 

promover condições de acessibilidade ao ambiente físico, aos recursos 

didáticos e pedagógicos e à comunicação e informação nas escolas públicas 

de ensino regular. Em Cascavel, 1 (uma) unidade escolar atualmente foi 

contemplada pelo programa, recebendo o valor de R$ 10.000,00. O Programa 

Escola do Campo é destinado à manutenção, conservação e pequenos 

reparos nas instalações das escolas localizadas no campo a fim de propiciar 

adequação e benfeitoria na infraestrutura física dessas unidades educacionais, 

necessárias à realização de atividades educativas e pedagógicas voltadas à 

melhoria da qualidade do ensino e à elevação do desempenho escolar. O 

programa atende hoje no município 2 (duas) unidades escolares, sendo o valor 

total de repasse de R$ 28.000,00. Os dados destes programas são do ano 

base 2014. 

Como parte do processo de descentralização da gestão dos recursos 

financeiros, foi criado no município de Cascavel o Programa Construindo a 

Autonomia Escolar, regulamentado pela Lei nº 3812/2004, que tem como 
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objetivo dar autonomia às escolas públicas municipais na execução de 

pequenos reparos e custeio de pequenas despesas na unidade escolar. A base 

para o repasse é o número de alunos matriculados de acordo com o censo 

escolar do ano anterior. 

 

Tabela XV - Valor do repasse em vigor por aluno – 2014 

CMEIs 8,00 aluno/ mês 

Escolas 4,00 aluno / mês 

Educação em Tempo integral Adicional de 2,00 aluno/ mês 

 

Tabela XVI - Total do valor de repasse – 2014 

Educação Infantil R$ 501.552,00 

Ensino Fundamental R$ 956.616,00 

ONG’s Ed. Infantil conveniadas R$ 595.299,90 

APAE R$ 239.610,00 

 

O Plano de Ações Articuladas – PAR, é um instrumento de planejamento 

da educação. É um plano estratégico de caráter plurianual e multidimensional 

que possibilita a conversão dos esforços e das ações do Ministério da 

Educação, das Secretarias de Estado e Municípios, num SISTEMA NACIONAL 

DE EDUCAÇÃO. A elaboração do PAR é requisito necessário para o 

recebimento de assistência técnica e financeira do MEC/FNDE, de acordo com 

a Resolução/CD/FNDE n° 14 de 08 de junho de 2012. 

Em relação ao fornecimento de merenda escolar, o FNDE – Fundo 

Nacional de Desenvolvimento da Educação, por meio do programa PNAE – 

Programa Nacional de Alimentação Escolar, estabelece os critérios e as formas 

da transferência legal de recursos financeiros ao Município, em caráter 

suplementar, para a aquisição exclusiva de gêneros alimentícios em 

atendimento aos alunos matriculados nas escolas municipais, CMEIs e CEIs. O 

PNAE tem como objetivo suprir parcialmente as necessidades nutricionais dos 

alunos com vistas a garantir a implantação da política de segurança alimentar e 

nutricional e contribuir para a formação de bons hábitos alimentares.   

Tabela XVII - Custo/refeição por aluno: 

GASTO MÊS AGOSTO 
Nº 

REFEIÇÕES 
CUSTO/DIA 

REPASSE 
PNAE 

ENSINO FUNDAMENTAL R$ 331.426,29 21.406 R$ 0,74 R$ 0,30 

ED. TEMPO INTEGRAL - 
E.T.I. 

R$ 138.420,00 6.297 R$ 1,05 R$ 1,00 
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CMEI ‘s - CENTRO ED. 
INFANTIL 

R$ 425.311,00 19.612 R$ 1,03 R$ 1,00 

TOTAL: R$ 895.157,29 47.315 R$ 0,90 - 

Fonte: Secretaria Municipal de Educação, 2014 

 
Tabela XVIII – Custo por refeição – Agosto 2014 

CUSTO MENSAL R$ 895.157,29 

NÚMERO DE REFEIÇÕES DIÁRIAS 47.315 

CUSTO - DIA (Custo Mensal / 21dias) R$ 42.626,54 

CUSTO POR REFEIÇÃO (Nº Ref. Diárias / Custo Merenda dia) R$ 0,90 

Fonte: Secretaria Municipal de Educação, 2014 

 

O Planejamento orçamentário é ferramenta indispensável ao gestor 

público na atualidade para obter os recursos desejados, sendo também ação 

obrigatória imposta ao governante por força da Constituição Federal, Lei nº 

4.320/64 e Lei Complementar nº 101/00 - Lei de Responsabilidade Fiscal – 

LRF, composto por três Leis: Plano Plurianual (PPA); Lei de Diretrizes 

Orçamentárias (LDO); Lei Orçamentária Anual (LOA). 

A Lei Complementar nº 101/2000 especifica em seu artigo 1º que “A 

responsabilidade na gestão fiscal, pressupõe a ação planejada e transparente 

em que se previnem riscos e corrigem desvios capazes de afetar o equilíbrio 

das contas públicas”. Diante disto, compreende-se que a ausência de 

planejamento ou a sua elaboração efetuada sem a seriedade necessária 

induzirá à execução de ações irresponsáveis do gestor público, passíveis de 

sanções administrativas e/ou penais. 

As despesas públicas devem estar contempladas na fase de 

planejamento orçamentário, cumprindo-se o princípio da legalidade dos atos 

administrativo-orçamentários, tendo em vista o dispositivo contido na art. 15 da 

LRF. 

Os instrumentos de planejamento devem ser compatíveis entre si, ou 

seja: O Plano Diretor é o pilar do sistema municipal de planejamento devendo 

os demais instrumentos (PPA, LDO e LOA), incorporar suas diretrizes e metas, 

as quais remetem ações planejadas para o futuro do município.  
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                                                 Estratégias 

 

14.1 garantir ações para que o aumento dos recursos financeiros vinculados 

a educação sejam  investidos  integralmente  na  manutenção  e 

desenvolvimento  do  ensino  da  educação  infantil  e  do  ensino 

fundamental  anos  iniciais  e  na  valorização  dos  profissionais do 

magistério e da educação  do  município  de  Cascavel,  a  partir  da  

aprovação  do  PME  – CVEL; 

14.2  garantir a  transparência  da  arrecadação  e  aplicação  dos  recursos 

financeiros  e  instituir  mecanismos  para  que  os  conselhos  de  controle 

social e sociedade civil tenham acesso ao acompanhamento, a partir da 

aprovação do PME – CVEL;  

14.3 garantir  a  continuidade  e  o  reajuste  do  Programa  Construindo 

Autonomia  Escolar  em  25%  do  valor  de  repasse  por  aluno  no final  

do primeiro  ano,    realizar  a  avaliação  a  cada  dois  anos  para  verificar  

a necessidade de novo reajuste, na vigência do PME – CVEL;  

14.4 criar  comissão  para  acompanhamento  e  fiscalização  da  aplicação  

dos recursos  do  Programa  Construindo  Autonomia  Escolar,  composta  

por representantes dos Conselhos Escolares, do conselho de 

Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB, do Conselho Municipal 

de Educação    e da Secretaria  Municipal  de  Educação,  a  partir  da  

aprovação  do  PME  – CVEL;  

14.5 garantir  a  ampliação  dos  recursos  25% (vinte  e  cinco  por  cento) 

constitucional vinculados à educação municipal, de forma progressiva a 

atingir,  ao  final  de  cinco  anos,  30%  (trinta  por  cento)  de  investimento 

sendo 1% (um por cento) ao ano, a partir da aprovação do PME – CVEL;  

14.6 garantir, em  regime  de  colaboração entre os entes federados,  a  

ampliação  de  recursos  no atendimento às demandas da educação 

infantil, para cumprimento das metas e estratégias, a partir da aprovação 

do PME – CVEL;  

14.7  assegurar  parcerias  voluntárias  com  instituições,  sem  fins  

lucrativos, para  repasse  exclusivo  ao  atendimento  da  população  de  0  

(zero)  a  3 (três)  anos, garantindo o padrão de qualidade, com 
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acompanhamento e fiscalização pela  secretaria municipal de educação, 

na vigência do PME – CVEL;  

14.8 assegurar  parcerias  voluntárias  com  escolas  de  educação  especial 

filantrópica,  sem  fins  lucrativos,  de  atendimento  educacional 

especializado  em  caráter  complementar  e  suplementar  e  a 

contabilização  das  matrículas  para  fins  de  financiamento  público,  nos 

termos da Lei Federal no 11.494/2007, a partir da aprovação do PME – 

CVEL;  

14.9 garantir, no  mínimo,  o  reajuste  do  índice  da  lei  do  piso  salarial 

profissional nacional, para todos os profissionais do magistério, a partir da 

aprovação do PME – CVEL;  

14.10 garantir recursos para a implementação do plano de cargos carreira e 

salários  dos  profissionais  da  educação  municipal,  a  partir  do  segundo 

ano do PME- CVEL;  

14.11 aplicar 50% (cinquenta por cento) das verbas transferidas pelo governo 

federal do Fundo Social do Pré-Sal, royalties e participações especiais, 

referentes ao petróleo  e  à  produção  mineral,  em  manutenção  e 

desenvolvimento  da  educação municipal,  na  vigência  do  PME- CVEL;  

14.12 aplicar 50% (cinquenta por cento)  das verbas transferidas pelo governo 

federal do Fundo Social do Pré-Sal,  royalties  e participações especiais, 

referentes  ao  petróleo  e  à  produção  mineral,  em  salários  dos 

profissionais da educação pública municipal, na vigência do PME-CVEL; 

14.13  aderir e implementar o Custo Aluno Qualidade  -  CAQ como parâmetro 

para o financiamento da educação municipal, a partir do cálculo e do 

acompanhamento regular dos indicadores de gastos educacionais com  

investimentos  em  formação  e  remuneração  dos  profissionais  do 

magistério  e  profissionais  da  educação,  em  aquisição,  manutenção, 

construção  e  conservação  de  instalações  e  equipamentos  necessários 

ao  ensino  e  em  aquisição  de  material  didático-escolar,  alimentação  e 

transporte escolar, na vigência do PME – CVEL;  

14.14 garantir em conjunto com os órgãos de Controle Social, vinculados e 

educação, a avaliação anual do investimento dos recursos financeiros da 

educação municipal de modo a reorganizar as diretrizes orçamentárias: 
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Plano Plurianual, Lei de Diretrizes Orçamentárias e Lei Orçamentaria 

Anual, para atender as metas e estratégias do PME – CVEL;  

14.15 garantir o investimento mínimo de 80% (oitenta por   cento) dos recursos 

do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de 

Valorização  dos  Profissionais  da  Educação  para  remuneração  dos 

profissionais do magistério, a partir da aprovação do PME – CVEL;  

14.16 assegurar a execução  do  plano  de  ações  articuladas  dando 

cumprimento às metas  de  qualidade  estabelecidas  e  às  estratégias  de 

apoio técnico e financeiro voltadas à melhoria da gestão educacional, à 

formação de professores e profissionais da educação de serviço e apoio 

escolar, à ampliação, e  ao  desenvolvimento de recursos pedagógicos,  à  

melhoria e  expansão  da  infraestrutura  física  da  rede  escolar  pública, a 

partir da aprovação do PME – CVEL;  

14.17 garantir a  adesão  e  pactuação  aos programas  complementares  e  

suplementares  de  transporte  escolar, alimentação  escolar  e  demais  

programas  de  repasse  de  recursos, durante a vigência do PME – CVEL.  

 

 

 

 

 

 


