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DOCUMENTO BASE DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE 

CASCAVEL 2015/2025 

 

ANEXO I   

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, 60% 

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

vigência deste PME. 

 

 
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 a oferta gradativa da educação 

infantil para crianças de 0 (zero) a 3 (três) anos de idade de forma a 

atender 30% (trinta por cento) até sexto ano e chegar ao atendimento de 

60% (sessenta por cento) até 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, na vigência do PME – CVEL; 
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1.4 promover ações de acompanhamento, supervisão, fiscalização e 

avaliação periódica das instituições que ofertam a educação infantil, 

vinculadas ao Sistema Municipal de Ensino, na vigência do PME- CVEL; 

 

1.5 garantir a continuidade do Programa de Cadastro Único (CADUN) como 

mecanismo de consulta pública para o levantamento da demanda para 

educação infantil, na vigência do PME- CVEL; 

 

1.6 analisar semestralmente os dados da demanda por creche para a 

população de até 3 (três) anos como forma de planejar a oferta e 

assegurar o atendimento de no mínimo 60% (sessenta por cento), até o 

final da vigência do PME- CVEL; 

 

1.7 assegurar, em regime de colaboração, a construção de novas unidades 

e a melhoria estrutura física das existentes, bem como a aquisição de 

equipamentos e materiais adaptados respeitadas as normas de 

acessibilidade e garantindo padrão de qualidade, até o final do PME- 

CVEL; 

 

1.8  estabelecer e firmar parceria voluntária com instituições de ensino de 

educação infantil certificadas como entidades beneficentes de 

assistência social na área de educação, para oferta da educação infantil 

de 0 (zero) a 3 (três)  anos, exigindo padrão de qualidade, na vigência 

do PME- CVEL; 

 

1.9 garantir que o profissional do magistério para atuar  na educação infantil 

tenha formação em curso de Pedagogia,  até o final da vigência do PME- 

CVEL;  

 

1.10 promover a articulação com instituições públicas que ofertam  cursos de 

licenciatura e/ou pós-graduação em educação de modo a garantir o a 

formação continuada quanto ao processo de ensino-aprendizagem de 

crianças até 5 (cinco) anos respeitando a concepção teórica, na vigência 

do PME- CVEL; 

 

1.11 promover a oferta para a  população do campo na educação infantil de 4 

(quatro) a 5 (cinco) anos nas respectivas comunidades de forma a 

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

 

1.12 implementar mecanismos para  consulta prévia e informada da demanda 

de 0 (zero) a 3 (três) anos da população do campo, até o quinto ano do 

PME- CVEL; 
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1.13 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, na vigência do PME  - 

CVEL; 

 

1.14 garantir a formação continuada aos profissionais  do magistério e da  

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

conhecimento, na vigência do PME – CVEL; 

 

1.15 assegurar palestras para orientação 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; 

 

1.16 realizar análise dos centros municipais de educação infantil, 

assegurando adequação do espaço físico, atendo as exigências da 

legislação e garantindo o padrão de qualidade, a partir da aprovação do 

PME- CVEL; 

 

1.17 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 do quinto ano do PME - CVEL; 

 

1.18 promover ações para conscientização da sociedade civil, 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 partir 

do primeiro ano do PME -  CVEL; 

 

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

cardápio elaborado atendendo as especificidades e acompanhada por 

nutricionista, seguindo padrão de qualidade estabelecidos pelo 

Programa Nacional de Alimentação Escolar, na vigência do PME – 

CVEL; 

 

1.20  implementar mecanismos  para fortalecer o acompanhamento e  

monitoramento do acesso e  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, 

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

vigência do PME – CVEL. 
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Meta II -  ENSINO FUNDAMENTAL 

Assegurar a universalização do Ensino Fundamental - Anos Iniciais, 

de 100%(cem por cento) dos alunos de 6 (seis) a 10 (dez) anos e de 

99%(noventa e nove por cento) no Ensino Fundamental - Anos 

Finais dos alunos de 10 (dez) a 14 (quatorze) anos, que 

correspondem a esta etapa de ensino na idade recomendada, até o 

último ano de vigência deste PME. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 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, na vigência 

do PME - CVEL; 

 

2.2 garantir acompanhamento individualizado na  sala de aula e o 

atendimento no reforço escolar, em contraturno, para alunos do ensino 

fundamental anos iniciais, com baixo rendimento escolar,  na vigência do 

PME - CVEL; 

 

2.3  assegurar ações pedagógicas para aprofundamento 

teórico/metodológico aos profissionais do magistério e da  educação, 

com previsão em calendário escolar e dispensa de alunos, nas escolas 

da rede municipal de ensino, na vigência do PME - CVEL; 
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2.4 implementar ações para melhoria do fluxo: distorção idade/ano, evasão 

escolar e reprovação no ensino fundamental anos iniciais, na vigência do 

PME - CVEL; 

 

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

parceria com as secretarias: de saúde, da assistência social e demais 

órgãos de proteção à criança e ao adolescente, a partir da aprovação do 

PME - CVEL; 

 

2.6 adequar o espaço físico e assegurar  recursos humanos  em regime de 

colaboração para a continuidade do Programa de Combate à Evasão 

Escolar em atendimento aos alunos do ensino fundamental anos iniciais 

e anos finais, na vigência do PME - CVEL; 

 

2.7  assegurar, em regime de colaboração a continuidade das ações da 

Rede de Atenção e Proteção Social, com as áreas da saúde, assistência 

social, educação, Ministério Público e demais órgãos  públicos de 

proteção a infância e a adolescência, durante a vigência do PME – 

CVEL; 

 

2.8 assegurar a flexibilização do calendário escolar no ensino fundamental  

anos iniciais, garantida as especificidades regionais e identidade cultural, 

assegurado o cumprimento de, no mínimo, duzentos dias letivos, na 

vigência do PME - CVEL; 

 

2.9 promover ações, em consonância com o Art.71 do Estatuto da Criança e 

Adolescente - ECA, articulando-as entre as secretarias de educação, 

cultura, esporte e lazer visando à oferta de atividades esportivas e 

culturais nos espaços escolares, a partir  do terceiro ano do PME - 

CVEL; 

 

2.10 garantir formas flexíveis de organização escolar para as escolas campo, 

assegurando a formação continuada dos profissionais da educação e 

considerando as especificidades e identidade cultural, a partir da 

vigência do PME - CVEL; 

 

2.11 elaborar  diretrizes para a educação do campo para o ensino 

fundamental anos iniciais em consonância com as Diretrizes Curriculares 

Nacionais e a concepção teórica e metodológica adotada pela rede 

municipal de ensino, até o quinto ano do PME - CVEL; 
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2.12 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, na vigência do  PME - CVEL;  

 

2.13 garantir a formação continuada para aprofundamento teórico e 

metodológico nas áreas do conhecimento, em consonância com o 

Currículo para a 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; 

 

2.14 elaborar currículo para a área do ensino religioso, em consonância 

concepção teórica e metodológica adotada no   Currículo para a Rede 

Pública Municipal de Ensino de Cascavel do Ensino Fundamental Anos 

Iniciais, na  vigência do PME - CVEL; 

 

2.15 assegurar, em regime de colaboração, a construção de quadras 

esportivas cobertas e reformas das quadras existentes de forma a 

equiparar os espaços físicos em todas as escolas do ensino fundamental 

anos iniciais, até o final da vigência do PME - CVEL; 

 

2.16 assegurar, em regime de colaboração, a construção de novas unidades 

escolares, ampliação e reformas das existentes, ouvindo a comunidade 

escolar, atendendo as especificações arquitetônicas de acessibilidade e 

a garantia de padrão  de qualidade, com plano de ação definido, a partir 

da aprovação do PME - CVEL; 

 

2.17   garantir a construção de laboratório de ciências, laboratório de 

informática e biblioteca nas escolas, assegurando a equidade entre as 

escolas municipais urbanas e do campo, até o final da vigência do PME - 

CVEL; 

 

2.18 garantir a participação dos pais ou responsável legal no 

acompanhamento das atividades escolares dos seus filhos, em 

consonância com o projeto político pedagógico e o regimento escolar de 

cada instituição de ensino, durante a  PME - CVEL; 

 

2.19 assegurar a produção de material de apoio pedagógico aos alunos do 4º 

(quarto) ano do ensino fundamental anos iniciais nas áreas de história e 

geografia com a participação de professores da rede municipal de 

ensino, a partir da aprovação do PME – CVEL; 
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2.20 assegurar curso de formação em língua espanhola aos professores da 

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

do PME – CVEL; 

 

2.21 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; 

 

2.22 assegurar parcerias com as instituições de ensino superior pública para 

a  oferta de cursos de idiomas aos professores que atuam na rede  

municipal de ensino, na vigência do PME – CVEL; 

 

2.23 incentivar a formação continuada na instituição escolar 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; 

    

2.24 criar mecanismos para incentivo aos  profissionais do magistério e da 

educação  da rede municipal de ensino, para à pesquisa e 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; 

 

2.25 assegurar a continuidade do Programa da Escola.com em conformidade 

com a legislação municipal, na vigência 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 do período de 

vigência deste PNE, a taxa líquida de matrículas no ensino médio para 

85% (oitenta e cinco por cento).  
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Estratégia 

3.1 garantir o acesso ao ensino médio, na competência federativa, a partir da 

aprovação do PME – CVEL; 

 

3.2 articular a criação de mecanismos, em regime de colaboração, para a 

busca ativa dos adolescentes e jovens que se encontram fora do ensino 

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

proteção à adolescência e à juventude,  na vigência do PME – CVEL; 

 

3.3 articular em regime de colaboração, a criação de políticas públicas de 

combate à violência nas escolas, a partir do segundo ano do PME – 

CVEL;   

3.4 implementar em regime de colaboração, ações para a inclusão e 

permanência na escola aos adolescentes e jovens, que se encontram em 

regime de liberdade assistida e em situação de risco, assegurando os 

princípios da Lei nº 8.069, de 13 de Julho de 1990 -  do Estatuto da 

Criança e do Adolescente, na vigência  do PME – CVEL; 

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

Escolar, na vigência 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, na vigência do PME – CVEL; 

3.7 articular para que aos alunos com deficiência, transtornos globais do 

desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, matriculados na 

rede pública de educação básica tenham acesso e continuidade do 
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atendimento na sala de recursos multifuncional, conforme avaliação, a 

partir da aprovação do PME – CVEL; 

3.8 implantar, em regime de colaboração, espaços culturais e fruição de bens, 

de forma regular, bem como a ampliação da prática desportiva, integrada 

ao currículo escolar, na vigência do PME – CVEL; 

3.9 articular parceria com as secretarias que compõem a Rede de Atenção e 

Proteção Social do Município de Cascavel, o acompanhamento e 

monitoramento do acesso e da permanência dos (as) jovens beneficiários 

(as) 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 atividade 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 iniciação cientifica para alunos do 

ensino médio e dos cursos técnicos profissionalizantes da rede pública 

estadual, na vigência 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 profissionalizante e o pagamento de bolsa auxílio 

para alunos de escolas públicas, na vigência do PME – CVEL; 

3.13 articular a oferta de matrícula gratuita na 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 as populações do campo e para as comunidades 

indígenas e quilombolas, de acordo com os seus interesses e 

necessidades, a partir da aprovação do PME – CVEL; 

3.15 articular com 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 pública de ensino para 

90% (noventa por cento), a partir da aprovação do PME – CVEL;  

3.16 melhorar o acesso ao sistema nacional de informação profissional, 

articulando a oferta de formação das instituições especializadas em 
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educação profissional aos dados do mercado de trabalho e a consulta 

promovida por entidades empresariais e de trabalhadores, na vigência do 

PME – CVEL; 

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

Trabalhador, cursos de qualificação profissional ofertado pela rede 

estadual de ensino, com base nas necessidades do município, na 

vigência PME – CVEL. 

 

 META IV – EDUCAÇÃO ESPECIAL  

 

Universalizar, para a população de 4 (quatro) a 17 (dezessete) anos com 

deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades 

ou superdotação, o acesso à educação básica e ao atendimento 

educacional especializado, preferencialmente na rede regular de ensino, 

com a garantia de sistema educacional inclusivo, de salas de recursos 

multifuncionais, classes, escolas ou serviços especializados, públicos 

ou conveniados. 

 

 
 

Estratégias 

4.1 garantir a implementação de ações destinadas à oferta gradativa de 

estimulação precoce para as crianças 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 públicas e privadas, a partir do terceiro 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, 
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transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou 

superdotação, na vigência do PME – CVEL; 

4.3 garantir a implantação de salas de recursos multifuncionais e fomentar a 

formação continuada de profissionais do magistério para o atendimento 

educacional especializado nas escolas urbanas e do campo da rede 

municipal de ensino, na  vigência do PME – CVEL; 

4.4 garantir 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 e  ouvidos a família e o aluno, na  vigência do PME – 

CVEL; 

4.5 assegurar em regime de colaboração, à adequação arquitetônica, a 

oferta de transporte escolar acessível, a disponibilização de material 

didático próprio e recursos de tecnologia assistiva, garantindo o acesso 

e a permanência dos alunos com deficiência, no contexto escolar, em 

todas as etapas e modalidades de ensino, e a identificação dos alunos 

com altas habilidades ou superdotação, de acordo com as 

responsabilidades federativas, na vigência do PME – CVEL; 

4.6 assegurar ações para a oferta de educação inclusiva, vedada à exclusão 

do ensino regular sob alegação de deficiência, promovida a articulação 

pedagógica entre o ensino regular e o atendimento educacional 

especializado, a partir da aprovação do PME – CVEL; 

4.7 promover ações para acompanhamento e o monitoramento do acesso 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; 

4.8 assegurar que os profissionais que atuarão no atendimento educacional 

especializado possuam formação específica para atender à demanda do 

processo de escolarização dos estudantes com deficiência, transtornos 

globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, 
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garantindo a oferta de profissionais do magistério no atendimento 

educacional especializado, profissionais de apoio, tradutor–intérprete de 

Libras escolar, na vigência do PME – CVEL; 

4.9 assegurar, em regime de colaboração, cursos de formação em Língua 

Brasileira de Sinais – LIBRAS, para os profissionais do magistério e da 

educação, alunos surdos, familiares, atendidos pela rede municipal de 

ensino, na vigência do PME – CVEL; 

4.10 implementar ações para  apoio pedagógico especializado e 

acompanhamento à escolarização de alunos com necessidades 

educacionais especiais que frequentam a educação de jovens e adultos 

do ensino fundamental anos iniciais, na vigência do PME – CVEL; 

4.11 garantir a ampliação da equipe multiprofissional do atendimento 

educacional especializado, em parceria com as áreas da saúde, 

assistência social, provendo profissionais para apoiar o trabalho dos 

profissionais do magisterio da rede municipal de ensino que tenha 

alunos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas 

habilidades e superdotação, na vigência do PME – CVEL; 

4.12  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 dos alunos com 

deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades 

ou superdotação matriculadas na rede municipal de ensino, 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.  
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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  anos iniciais, na vigência do PME - CVEL; 

 

5.2  assegurar formação continuada à equipe pedagógica escolar visando o 

apoio pedagógico especifico e a garantia da continuidade do processo 

de alfabetização iniciado na educação infantil, na vigência 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  anos iniciais, com o objetivo de acompanhando, avaliação, 

analise e encaminhamentos pedagógicos, em parceria com as 

instituições de ensino superior pública e privada, até o terceiro ano do 

PME - CVEL; 

  

5.4 assegurar o desenvolvimento de  softwares educacionais para a prática 

pedagógica, produzido pela Secretaria Municipal de Educação, 

favorecendo a 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, 50% (cinquenta 

por cento) das escolas públicas, de forma a atender, pelo menos, 25% 

(vinte e cinco por cento) dos (as) alunos (as) da rede municipal de 

ensino.  
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Estratégias 

6.1 reformular as Diretrizes da Educação em Tempo Integral integrada ao 

Currículo para Rede Pública Municipal de 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 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 anos iniciais, até o sexto ano do PME - 

CVEL; 

 

6.4 garantir, em regime de colaboração, a oferta da educação em tempo 

integral, com base em consulta prévia e informada nas escolas 

municipais urbanas, de modo a atingir 25% (vinte e cinco por cento) das 

escolas até o sexto ano de vigência do PME e 50% (cinquenta por 

cento) das escolas, atendendo em cada, no mínimo, 25% (vinte e cinco 

por cento) dos alunos matriculados, até o final da vigência 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 assegurar, em regime de colaboração, a educação em tempo integral 

para os alunos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento 

e altas habilidades ou superdotação na rede municipal de ensino, 

garantindo o atendimento especializado complementar e suplementar 

ofertado em salas de recursos multifuncionais da própria escola, durante 

a vigência do PME - CVEL; 
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6.7 aderir ao programa de construção de escolas com padrão arquitetônico 

e de mobiliário adequado para atendimento em educação tempo integral, 

prioritariamente, os alunos que se encontram em situação de 

vulnerabilidade social, na vigência do PME – CVEL. 

 

META VII – AVALIAÇÃO 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 atingir as seguintes médias nacionais para o Ideb; 

 

 

 
Estratégias 

 

7.1 garantir recursos físicos e humanos e assegurar ações pedagógicas 

para reduzir a diferença entre as escolas com os menores e maiores 

índices educacionais na  rede municipal de ensino garantindo o princípio 

da equidade e a qualidade, na vigência do PME - CVEL; 

 

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

Educação Básica e efetivar encaminhamentos para a melhoria do 

processo de ensino e aprendizagem nas escolas da rede municipal de 

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

 

7.3 implementar indicadores de avaliação da aprendizagem do ensino 

fundamental anos iniciais em consonância com o Currículo para Rede 

Municipal de Ensino de Cascavel, a partir do quarto ano do PME - CVEL; 

 

7.4 assegurar espaços apropriados com energia elétrica, abastecimento de 

água tratada, esgoto sanitário e manejo dos resíduos sólidos, com 

garantia de padrão de qualidade  nas unidades escolares da rede 

municipal de ensino, até o final do PME - CVEL; 

 

7.5 implementar ações de combate à violência, para detecção dos sinais de 

suas causas, e o desenvolvendo de formação continuada para 

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

a partir da vigência do PME - CVEL;  
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7.6 implementar políticas de inclusão e permanência na escola para 

adolescentes e jovens que se encontram em regime de liberdade 

assistida e em situação de rua, assegurando os princípios da Lei n° 

8.069, de 13 de julho de 1990 - Estatuto da Criança e do Adolescente - 

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

 

7.7  garantir a aquisição de equipamentos e softwares para informatização e 

gerenciamento do acervo das bibliotecas da rede municipal, até o final 

do quinto ano do PME –CVEL;  

 

7.8  ampliar o acervo das bibliotecas das instituições da rede municipal de 

ensino acordo  com a concepção teórica metodológica do Currículo para 

Rede Pública Municipal de Ensino de Cascavel, a partir da aprovação do 

PME - CVEL; 

 

7.9 Garantir, em regime de colaboração, a aquisição de equipamentos 

básicos adaptados e 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 do terceiro ano do PME - CVEL; 

 

7.10 assegurar, em regime de colaboração, formação continuada para o uso 

das tecnologias educacionais para os profissionais do magistério e da 

educação da rede municipal de ensino, na vigência do PME - CVEL; 

 

7.11 garantir, em regime de colaboração, o transporte escolar rural para os 

alunos da rede pública de ensino, bem como a padronização da frota de 

veículos de acordo com as especificações definida 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.  
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Estratégias 

8.1  implementar mecanismos para busca ativa da população com 15 anos ou 

mais em situação de analfabetismo, em parceria com as secretarias de 

saúde e assistência social, visando a erradicação do analfabetismo 

funcional e absoluto, a partir do segundo ano do PME – CVEL;  

 

8.2 implementar mecanismos, em regime de colaboração, para combater a 

evasão escolar na educação de jovens e adultos, a partir da aprovação 

do PME – CVEL;  

 

8.3  assegurar formação continuada para os profissionais do magistério e da 

educação que atuam na educação de jovens e adultos da rede municipal 
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de ensino, a ser ofertada no período noturno, a partir da aprovação do 

PME – CVEL;  

 

8.4  assegurar a realização de chamadas públicas regulares para a educação 

de jovens e adultos, promovendo a busca ativa, em regime de 

colaboração, visando a erradicação do analfabetismo funcional e 

absoluto, a partir da aprovação do PME – CVEL;  

 

8.5  assegurar, no calendário escolar, a entrega dos certificados aos alunos 

da educação de jovens e adultos como forma de valorizá-los, na 

vigência do PME – CVEL;  

 

8.6 assegurar o acesso à capacitação tecnológica para os alunos 

matriculados na educação de jovens e adultos da rede municipal de 

ensino, ampliando o Programa Escola.com, a partir do quinto ano do 

PME – CVEL. 

 

META   IX  – ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 

Elevar a taxa de alfabetização da população com 15 (quinze) anos ou 

mais para 98% (noventa e oito por cento) até o final da vigência deste 

Plano.  
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Estratégias 

 

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

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

 

9.2 assegurar atendimento educacional especializado aos alunos da 

educação de jovens e adultos com deficiência, transtornos globais do 

desenvolvimento, com material didático e professor de apoio 

pedagógico, a partir da aprovação do PME – CVEL; 

9.3 assegurar a distribuição gratuita de material escolar para os alunos 

matriculados na educação de jovens e adultos da rede municipal de 

ensino, na vigência do PME – CVEL;  

 

9.4  assegurar a reelaboração do Currículo para a Rede Municipal de Ensino 

de Cascavel – Educação de Jovens e Adultos – Fase I, respeitando as 

especificidades da modalidade, a partir do segundo ano do PME – 

CVEL;  

 

9.5  articular com a secretaria de saúde e instituições de ensino superior 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;  

 

9.6 articular com os segmentos empregadores da iniciativa privada, a 

compatibilização da jornada de trabalho dos alunos com a oferta de 

educação de jovens e adultos, a partir terceiro ano do PME – CVEL;  
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9.7  implementar mecanismos para a participação do aluno da educação de 

jovens e adultos em atividades recreativas, culturais e esportivas, em 

parceria com as secretarias de cultura, assistência social e esporte e 

lazer, na vigência do PME – CVEL;  

 

9.8  promover ações para a valorização dos conhecimentos e experiências 

dos idosos e à inclusão nas escolas de temas relativos ao 

envelhecimento e à velhice, visando à erradicação do analfabetismo, na 

vigência do PME – CVEL; 

 

9.9  assegurar ações para a segurança permanente nas unidades escolares 

que ofertam a educação de jovens e adultos na rede municipal de 

ensino, na vigência do PME – CVEL; 

 

 9.10 assegurar aos alunos da educação de jovens e adultos o atendimento 

da equipe pedagógica, espaço físico adequado, equipamentos e 

mobiliários mantendo a acessibilidade e o padrão de qualidade, na 

vigência do PME- CVEL;  

 

9.11 garantir o fornecimento e o preparo da alimentação escolar para os 

alunos da educação de jovens e adultos, mantendo os dispostos no 

Programa Nacional de Alimentação Escolar, a partir do PME – CVEL. 

 

META X – EDUCAÇÃO SUPERIOR 

Elevar a taxa bruta de professores com formação em educação superior 

para 100% (cem por cento) na graduação e 80% (oitenta por cento) com 

pós-graduação, assegurando a oferta com qualidade e articulando a 

ampliação das vagas no segmento público. 
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Estratégias 

10.1 articular parcerias com as instituições de educação superior públicas e  

privadas para promover a formação inicial em pedagogia para os 

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

CVEL; 

 

10.2  propor às instituições de educação superior à oferta das disciplinas 

que tratam das teorias da aprendizagem relacionadas ao atendimento 

educacional especializado de alunos com deficiência, transtornos globais 

do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação nos cursos de 

licenciatura, a partir da aprovação do PME – CVEL; 

 

10.3 articular junto às Instituições de ensino superior ações para a formação 

continuada de profissionais do magistério e da educação nas diferentes 

áreas do conhecimento, respeitando a concepção teórico-metodológica 

das redes de ensino, a partir da aprovação do PME – CVEL;  

 

10.4 articular  discussão com as instituições de educação superior  públicas, 

quanto ao aumento de vagas nos cursos de licenciatura no período 

noturno, a partir da aprovação do PME – CVEL; 

 

10.5 propor às Instituições de educação superior privadas a redução da 

mensalidade e a concessão de bolsas de estudo nos cursos de 

graduação em licenciaturas e pós graduação em educação, para os 
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profissionais do magistério e da educação, a partir da aprovação do 

PME – CVEL; 

 

10.6 promover a integração entre os sistemas de ensino e os coordenadores 

dos cursos de graduação em licenciaturas 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; 

 

10.7 assegurar ações em regime de colaboração com as Instituições de 

educação superior para incentivo à pesquisa e 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; 

 

10.8 assegurar junto às instituições de educação superior públicas e privadas 

a responsabilidade quanto ao ensino, pesquisa e extensão envolvendo a 

comunidade do município de Cascavel, a partir da aprovação do PME – 

CVEL. 

 

 

METAS XI – VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO 

 

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 final do quinto ano de vigência deste Plano. 

 

Estratégias 

 

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

de Valorização do Magistério da educação básica da rede municipal de 

ensino de Cascavel, assegurando a participação da categoria por meio 

do sindicato na reformulação e/ou atualização, durante a vigência do 

PME – CVEL; 

 

11.2  garantir a infraestrutura e insumos pedagógicos com equidade nas 

unidades escolares municipais, bem como melhoria das condições 
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salariais, assegurando melhor desempenho dos profissionais do 

magistério e padrão de qualidade, a partir da aprovação do PME- CVEL; 

 

11.3 assegurar a implementação da jornada de trabalho para os profissionais 

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

escolar, a partir da aprovação deste PME-CVEL; 

 

11.4  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 e das normas do Sistema Municipal de 

Ensino, a partir da aprovação do PME-CVEL; 

 

11.5  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 vigência da 

PME-CVEL; 

 

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

rede pública 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; 

 

11.7  garantir 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 do segundo ano do PME – CVEL; 

 

11.8  readequar o instrumento de avaliação de desempenho dos profissionais 

do magistério, após ampla análise e discussão com a categoria a partir 

do segundo ano deste PME-CVEL; 
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11.9  garantir concurso público para 100% das vagas do cargo de professor e 

professor de educação infantil, a partir do primeiro ano da aprovação 

deste PME-CVEL. 

 

METAS XII –  VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 

 

 

 Garantir a discussão e implementação do Plano de Cargos Carreira e 

Remuneração, até o segundo ano de vigência deste plano para os 

profissionais da educação que atuam na educação básica, adequando-o 

a Legislação. 

Estratégias 

 

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

Valorização para os profissionais da educação, assegurando discussão 

com a categoria e o sindicato dos servidores públicos municipal de 

Cascavel para as devidas adequações nos cargos a partir da aprovação 

do PME – CVEL; 

 

12.2 assegurar aos profissionais da educação, a implementação do piso 

nacional da educação e a valorização conforme a legislação, a partir da 

aprovação deste PME-CVEL; 

 

12.3 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 nas áreas de atendimento de educação 

especial, a partir da aprovação do PME – CVEL; 

 

12.4 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; 
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12.5 efetivar em parceria 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; 

 

12.6  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; 

 

12.7  realizar concurso público para preenchimento de 100% (cem por cento) 

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

PME- CVEL; 

 

12.8 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; 

 

12.9 assegurar que 90% (noventa por cento)  dos profissionais do magistério 

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

do PME – CVEL. 

 

 

META XIII – VALORIZAÇÃO E FORMAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO 

MAGISTERIO E DA EDUCAÇÃO 

 

 Assegurar a formação continuada aos profissionais do magistério e da 

educação, respeitando a concepção teórica e metodológica adotada para 

a rede pública municipal de ensino desde o primeiro ano da aprovação 

do PME-CVEL. 

 

Estratégias 
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13.1 garantir a oferta de formação continuada a todos os profissionais do 

magistério e da educação da rede municipal de ensino, de acordo com 

sua área de atuação, com carga horaria   mínima anual de 40 (quarenta) 

horas, a ser realizada pela secretaria municipal de educação, na 

vigência deste PME-CVEL; 

 

13.2 realizar seminários, simpósios, congressos, cursos envolvendo os 

profissionais do magistério e da educação, na vigência do PME-CVEL; 

 

13.3 manter no planejamento anual da Secretaria Municipal de Educação, 

vagas para a participação dos profissionais do magistério e da educação 

da rede pública municipal de ensino em formações: regionais, estaduais 

e nacionais, na vigência do PME – CVEL; 

 

13.4  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; 

 

13.5  garantir, em  regime de colaboração, entre os entes federados 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; 

 

13.6  promover a formação continuada com ampliação da carga horária em  

cursos de  aperfeiçoamento de estudos para os profissionais do 

magistério e da educação em estágio probatório, em consonância com 

Currículo da Rede Pública Municipal de  Ensino, na  vigência deste  

PME - CVEL; 

 

 

13.7  assegurar que o profissionais do magisterio, para atuar em sala de 

recursos multifuncional e professor  de  apoio pedagógico tenha 
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formação  em educação especial para o atendimento educacional 

especializado, na vigência do PME – CVEL. 

 

META XIV – GESTÃO DEMOCRATICA E CONTROLE SOCIAL 

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

gestão democrática da educação, associada a critérios técnicos de 

mérito e desempenho e à consulta pública à comunidade escolar, no 

âmbito das instituições públicas, prevendo recursos e apoio técnico da 

União. 

Estratégias 

 

14.1 garantir o processo de escolha de diretores das instituições da rede 

municipal de ensino por eleição direta e secreta, envolvendo a 

comunidade escolar assegurada em legislação específica, na vigência 

do PME – CVEL; 

 

14.2 incentivar a participação dos profissionais do magistério e da educação 

nos conselhos de políticas públicas, sem prejuízo ao trabalho e hora 

atividade, na vigência do PME – CVEL; 

 

14.3 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 Municipal de Educação, com vistas ao bom desempenho de suas 

funções, a partir da aprovação  do PME – CVEL; 

 

14.4 promover a formação continuada para os conselheiros dos conselhos 

municipais de:  Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB, de 

Alimentação Escolar e Municipal de Educação, na vigência do PME – 

CVEL; 

 

14.5 assegurar a participação de representantes da comunidade escolar no 

Conselho de Acompanhamento e Controle Social do Fundeb, no 

Conselho Municipal de Alimentação Escolar e no Conselho Municipal de 

Educação, com vistas a acompanhar a correta aplicação dos recursos 

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

 

14.6 fortalecer o Fórum Municipal de Educação de Cascavel, como 

mecanismo de gestão democrática, com o intuito de coordenar as 
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conferências municipais de educação, bem como efetuar o 

acompanhamento do PME – CVEL; 

 

14.7 promover a formação continuada para as associações de pais 

professores e servidores, assegurando-lhes, espaços adequados e 

condições de funcionamento nas instituições da rede municipal de 

ensino, fomentando a sua articulação orgânica com os conselhos 

escolares, na vigência do PME – CVEL; 

 

14.8 assegurar ações para o fortalecimento do Conselho Municipal de 

Educação como instrumento de participação, fiscalização e 

normatização  na gestão educacional e do Sistema Municipal de Ensino, 

garantindo condições de funcionamento autônomo, nos termos da 

legislação, na vigência do PME – CVEL; 

 

14.9 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, na vigência 

do PME – CVEL; 

 

14.10 assegurar a participação dos membros da comunidade escolar nas 

associação de pais, professores e servidores  e demais conselhos, 

garantindo que a representatividade de pais seja sem vínculo 

empregatício com a rede municipal de ensino, na vigência do PME – 

CVEL; 

 

14.11 garantir ações para que os diretores das instituições da rede municipal 

de ensino discutam, elaborem, acompanhem e avaliem seus planos de 

gestão com a participação da comunidade escolar, a partir da aprovação 

do PME – CVEL; 

 

14.12 assegurar a permanência da concepção teórica e metodológica 

adotada pelo  Currículo para a Rede Pública Municipal de Ensino, bem 

como a sua  reformulação,  avaliação e implementação  com a 

participação da comunidade escolar,  na vigência  do PME – CVEL; 

 

14.13 implementar ações para fortalecer a participação da comunidade 

escolar na elaboração, avaliação  e implementação do projeto político 

pedagógico nas instituições  que pertencem ao Sistema Municipal de 

Ensino,  articulando as metas e as estratégias do Plano Municipal de 

Educação, atendendo as necessidades da comunidade escolar, a partir 

da aprovação do PME – CVEL; 
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14.14 incentivar ações de mobilização e participação das famílias e setores 

da sociedade civil, com o propósito de que a educação seja assumida 

como responsabilidade de todos e de ampliar o controle social sobre o 

cumprimento das políticas públicas educacionais, a partir da aprovação 

do PME – CVEL; 

 

14.15 assegurar ações de apoio técnico e financeiro à gestão escolar, 

promovendo  autonomia administrativa e pedagógica, através da 

descentralização de recursos, responsabilidades e competências, 

garantindo a participação da comunidade escolar no planejamento,  na 

aplicação dos recursos, garantindo a transparência e efetivo 

desenvolvimento da gestão democrática, nas instituições da rede 

municipal de ensino, a partir do segundo ano do PME – CVEL; 

 

14.16 assegurar que as funções de coordenador pedagógico escolar e 

coordenador pedagógico municipal sejam ocupados por profissionais 

magistério efetivos do município , com formação prevista na Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação,  a partir da aprovação do PME – CVEL; 

 

14.17 garantir e aprimorar a formação continuada em gestão escolar para 

candidatos a diretores das unidades escolares a ser ofertado 

anualmente pela Secretaria Municipal de Educação, a partir da 

aprovação do PME – CVEL; 

 

14.18 promover formação continuada para diretores das unidades escolares, 

observando os princípios de gestão: administrativa, pedagógica e 

financeira, na vigência do PME – CVEL; 

 

14.19 promover Conferência Municipal de Educação ordinariamente a cada 

dois anos ou extraordinariamente a qualquer tempo, organizada pela  

Secretaria Municipal de Educação, Conselho Municipal de Educação e 

Fórum Municipal de Educação, visando a avaliação  e planejamento da 

política educacional do município de Cascavel, na vigência do PME – 

CVEL; 

 

14.20  assegurar no Fórum Permanente da Educação Básica e Educação 

Superior, a análise das políticas públicas educacionais, na vigência do 

PME – CVEL;  

 

14.21 propor que o cargo de secretário municipal de educação seja ocupado 

por profissional do magistério público municipal, na vigência do PME – 

CVEL; 
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14.22 promover ações para elaboração e implementação de indicadores de 

avaliação institucional, com base no perfil do alunado, profissionais do 

magistério e da educação, condições de infraestrutura da instituição, 

recursos pedagógicos e características de gestão, garantindo a 

discussão dos resultados da avaliação institucional com a comunidade 

escolar, buscando  a efetivação do processo de gestão democrática, da 

melhoria da qualidade do ensino e da formação continuada, a partir do 

segundo  ano do PME – CVEL. 

 

META XV -  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.   

Estratégias 

15.1 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 da 

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

CVEL; 

 

15.2 assegurar 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; 

 

 

15.3 assegurar 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; 

 

15.4 criar comissão para acompanhamento e fiscalização da aplicação dos 

recursos do Programa Construindo Autonomia Escolar, composta por 

representantes do Conselho Escolar, 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; 
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15.5 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; 

 

15.6 garantir, em regime de colaboração, a ampliação de recursos no 

atendimento às demandas da educação infantil, para cumprimento das 

metas e estratégias, a partir da aprovação do PME – CVEL; 

 

15.7 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 acompanhamento e 

fiscalização pela Secretaria Municipal de Educação, na vigência do PME 

– CVEL; 

 

15.8 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 11.494/2007, a partir da aprovação do PME – CVEL;    

 

15.9 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; 

 

15.10 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; 

 

15.11 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 pública municipal, na vigência do PME-

CVEL; 

 

15.12 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; 

15.13 aderir e implementar o Custo Aluno Qualidade - CAQ como parâmetro 

para o financiamento da educação pública municipal, a partir do cálculo 

e do acompanhamento regular dos indicadores de gastos educacionais 

com investimentos em qualificação e remuneração do profissionais do 
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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; 

15.14garantir  a avaliação anual do investimento dos  recursos financeiros da 

educação municipal de modo a reorganizar as diretrizes orçamentárias 

para  atender as metas e estratégias do  PME – CVEL; 

15.15 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; 

15.16 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 e 

à melhoria, expansão da infraestrutura física da rede escolar pública, 

durante vigência do PME – CVEL; 

15.17 assegurar, em regime de colaboração, 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. 

 

 


