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NOTA TÉCNICA Nº 01/2017 

 
Assunto: Alteração da Redação da Meta I – Educação Infantil e Estratégias do 
Plano Municipal de Educação de Cascavel (2015/2025) – Lei Municipal nº 6.496, 
de 24 de junho de 2015. 
 

 
A Comissão de Monitoramento e Acompanhamento Contínuo e 

Avaliações Periódicas do Plano Municipal de Educação de Cascavel, nomeada 

pelo Decreto nº 13.513/2017, em conformidade com as orientações repassadas 

pela Técnica do NRE Cascavel, Prof.ª Sandra Mara Martins, e o documento 

“PNE em movimento: Caderno de Orientações para o Monitoramento e 

Avaliação dos Planos Municipais de Educação” (BRASIL, 2016), realizou amplo 

estudo do Plano Municipal de Educação de Cascavel (2015/2025) e por meio do 

monitoramento desenvolvido percebeu inconsistências técnicas no texto da lei, 

metas ou estratégias desses documentos que inviabiliza seu cumprimento. 

Desta forma, conforme “A utilização de notas técnicas no Monitoramento 

dos Planos de Educação” (BRASIL, 2016), a comissão precisa estudar e analisar 

o PME: 

 
Considerando que a alteração de leis (e respectivos anexos) é 
uma prerrogativa do poder legislativo, e nem sempre ocorre com 
a agilidade necessária para o cumprimento dos prazos e demais 
ações previstas no documento, medidas saneadoras devem ser 
tomadas. 
Nesse caso, sugerimos a elaboração de notas técnicas pelas 
Comissões Coordenadoras, de forma a apresentar cada uma 
das inconsistências detectadas, devidamente acompanhadas 
pela análise técnica e as proposições necessárias visando a sua 
resolução. 
Para tanto, destacamos: Nota Técnica (NT) é um documento, 
com redação formal, elaborado a partir da necessidade de se 
fundamentar ou informar especificamente determinado assunto. 
Uma nota técnica apresenta a análise completa de todo o 
contexto e as alternativas para a superação dos entraves 
apontados (BRASIL, 2016). 
 

Após sete reuniões e formações de orientações pelo NRE Cascavel, a 

comissão encaminhou as Notas Técnicas a Comissão do Fórum Municipal de 

Educação de Cascavel, nomeada pelo Decreto nº 13.518, de 23 de maio de 
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2017, os membros desta comissão na reunião realizada no dia 06 de outubro de 

2017 realizaram algumas sugestões e aprovaram as Notas Técnicas nº 01, 02 e 

03/2017. 

 

ALTERAÇÃO I 

Estratégia III – onde se lê: “assegurar ações de caráter pedagógico e 

financeiro para as instituições que ofertam a Educação Infantil na Rede Municipal 

de Ensino, garantindo um padrão de qualidade, de acordo com a legislação 

vigente a partir da aprovação do PME – CVEL”, leia-se: 

 
Assegurar ações de caráter pedagógico e financeiro para as 
instituições que ofertam a Educação Infantil na Rede Municipal 
de Ensino, garantindo um padrão de qualidade, de acordo com 
a legislação vigente a partir de 2016, sendo contínuas e de 
caráter permanente (PME 2015/2025 – Alteração I). 
 

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

contínuas e de caráter permanente”. 

 

ALTERAÇÃO II 

Estratégia IV – onde se lê: “acompanhar, supervisionar, fiscalizar e 

avaliar periodicamente as instituições que ofertam a Educação Infantil, 

vinculadas ao Sistema Municipal de Ensino, com a finalidade de garantir padrão 

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

– CVEL”, leia-se: 

 
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 
de 2016, sendo um trabalho contínuo e de caráter permanente 
(PME 2015/2025 – Alteração II). 
 

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

trabalho contínuo e de caráter permanente”. 

 

ALTERAÇÃO III 
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Estratégia V – onde se lê: “aprimorar o Programa de Cadastro Único 

(CADUN) como mecanismo de consulta pública on line para o levantamento da 

demanda da Educação Infantil, em parceria com as Secretarias de Saúde e 

Assistência Social, a partir da aprovação do PME – CVEL”, leia-se: 

 
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 de 2017 (PME 2015/2025 
– Alteração III). 
 

Alteração: “a partir da aprovação” para “a partir de 2017”. 

 

ALTERAÇÃO IV 

Estratégia VI – onde se lê: “analisar e divulgar, semestralmente, os 

dados da demanda na etapa creche, como forma de planejar a oferta e assegurar 

o atendimento de 100% (cem por cento) das crianças, até o nono ano da 

aprovação do PME – CVEL”, leia-se: 

 

Analisar e divulgar, semestralmente, os dados da demanda na 
etapa creche, como forma de planejar a oferta e assegurar o 
atendimento da demanda da Educação Infantil, a partir de 2016 
(PME 2015/2025 – Alteração IV). 
 

Alteração: “a partir da aprovação” para “a partir de 2016”. 

 

ALTERAÇÃO V 

Estratégia VII – onde se lê: “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 local, bem 

como 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”, leia-se: 

 
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 local, bem como aquisição de equipamentos e 
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materiais adaptados, respeitadas as normas de acessibilidade e 
de garantia do padrão de qualidade, a partir de 2016 (PME 
2015/2025 – Alteração V). 
 

Alteração: “a partir da aprovação” para “a partir de 2016”. 

 

ALTERAÇÃO VI 

Estratégia VIII – onde se lê: “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 pelo Conselho Municipal de Educação, exigindo 

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

do PME – CVEL”, leia-se: 

 
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 pelo 
Conselho Municipal de Educação, exigindo padrão de qualidade 
de acordo com a legislação vigente, a partir de 2016 (PME 
2015/2025 – Alteração VI). 
 

Alteração: “a partir da aprovação” para “a partir de 2016”. 

 

ALTERAÇÃO VII 

Estratégia IX – onde se lê: “garantir a oferta de Educação Infantil, de 0 

(zero) a 5 (cinco) anos para a população do campo nas respectivas 

comunidades, de forma a atender suas especificidades, a partir da aprovação do 

PME – CVEL”, leia-se: 

 

Garantir a oferta de Educação Infantil, de 0 (zero) a 5 (cinco) 
anos para a população do campo nas respectivas comunidades, 
de forma a atender suas especificidades, a partir de 2016 (PME 
2015/2025 – Alteração VII). 

  

Alteração: “a partir da aprovação” para “a partir de 2016”. 
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ALTERAÇÃO VIII 

Estratégia X – onde se lê “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”, leia-se: 

 
Implementar mecanismos para consulta prévia e informada da 
demanda de 0 (zero) a 3 (três) anos da população do campo, a 
partir de 2018 (PME 2015/2025 – Alteração VIII). 
 

Alteração: “a partir da aprovação” para “a partir de 2018”, em virtude de 

que deverá ser realizado a organização/ consulta dos dados da população do 

campo atual pelo IBGE e IPARDES, sendo a última atualização dos dados em 

2010. 

 

ALTERAÇÃO IX 

Estratégia XI – onde se lê: “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, bem como material didático e 

professor de apoio, a partir da aprovação do PME – CVEL”, leia-se: 

 
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, bem como material didático e professor de 
apoio, a partir de 2016 (PME 2015/2025 – Alteração IX). 
 

Alteração: “a partir da aprovação” para “a partir de 2016”. 

 

ALTERAÇÃO X 

Estratégia XII – onde se lê: “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, com normatização 

e certificação pela Secretaria Municipal de Educação, a partir da aprovação”, 

leia-se: 
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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, com normatização e certificação pela Secretaria 
Municipal de Educação, a partir de 2016 (PME 2015/2025 – 
Alteração X). 
 

Alteração: “a partir da aprovação” para “a partir de 2016”. 

 

ALTERAÇÃO XI 

Estratégia XIII – onde-se lê: “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”, leia-se: 

 
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, a partir de 2016, sendo um trabalho contínuo e de caráter 
permanente (PME 2015/2025 – Alteração XI). 
 

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

um trabalho contínuo e de caráter permanente”. 

 

ALTERAÇÃO XII 

Estratégia XIV – onde se lê “realizar a análise das unidades escolares 

municipais que atendem a Educação Infantil, assegurando a adequação do 

espaço físico, de modo a atender as exigências da legislação e a garantir o 

padrão de qualidade, a partir da aprovação”, leia-se: 

 
Realizar a análise das unidades escolares municipais que 
atendem a Educação Infantil, assegurando a adequação do 
espaço físico, de modo a atender as exigências da legislação e 
a garantir o padrão de qualidade, a partir de 2016 (PME 
2015/2025 – Alteração XII). 
 

Alteração: “a partir da aprovação” para “a partir de 2016”. 

 

ALTERAÇÃO XIII 
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Estratégia XV – onde se lê “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 e/ ou 

responsáveis legais, a fim de planejar o atendimento, a partir da aprovação”, leia-

se: 

 
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 e/ ou responsáveis legais, a fim de planejar o 
atendimento, a partir de 2021 (PME 2015/2025 – Alteração XIII). 
 

Alteração: “a partir da aprovação” para “a partir de 2021”. 

 

ALTERAÇÃO XIV 

Estratégia XVI – onde se lê “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 de aprovação 

do PME - CVEL”, leia-se: 

 
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 de 2016 (PME 2015/2025 – Alteração 
XIV). 
 

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

“a partir de 2016”. 

 

ALTERAÇÃO XV 

Estratégia XVII – onde se lê “garantir às crianças de até 5 (cinco) anos, 

alimentação escolar com cardápio elaborado e acompanhado por nutricionista 

atendendo às especificidades, seguindo o padrão de qualidade estabelecido 

pelo Programa Nacional de Alimentação Escolar, a partir da aprovação”, leia-se: 
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Garantir às crianças de até 5 (cinco) anos, alimentação escolar 
com cardápio elaborado e acompanhado por nutricionista 
atendendo às especificidades, seguindo o padrão de qualidade 
estabelecido pelo Programa Nacional de Alimentação Escolar, a 
partir de 2016 (PME 2015/2025 – Alteração XV). 
 

Alteração: “a partir da aprovação” para “a partir de 2016”. 

 

ALTERAÇÃO XVI 

Estratégia XVIII – onde se lê: “assegurar às crianças de até 5 (cinco) 

anos, que possuem laudo médico, indicando a necessidade de atendimento 

específico às patologias, a alimentação adequada, seguindo o padrão de 

qualidade estabelecido no Programa Nacional de Alimentação Escolar, a partir 

da aprovação”, leia-se: 

 
Assegurar às crianças de até 5 (cinco) anos, que possuem laudo 
médico, indicando a necessidade de atendimento específico às 
patologias, a alimentação adequada, seguindo o padrão de 
qualidade estabelecido no Programa Nacional de Alimentação 
Escolar, assegurando a manutenção da aquisição, gerência, 
distribuição e fiscalização de maneira exclusiva e integral pelo 
Poder Público Municipal, a partir de 2016, sendo de caráter 
contínuo e permanente (PME 2015/2025 – Alteração XVI). 
 

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

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

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

pelo Poder Público Municipal”. 

Justificativa: tendo em vista a garantia da alimentação de qualidade e 

a necessidade de resguardar a importância da gerência pelo Poder Público 

Municipal, solicitamos o acréscimo na redação da estratégia. 

 

ALTERAÇÃO XVII 

Estratégia XIX – onde se lê: “implementar mecanismos para fortalecer 

o acompanhamento e o 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, o programa de prevenção 
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e combate à evasão escolar, os órgãos públicos de assistência social, de saúde 

e de proteção à infância, a partir da aprovação”, leia-se: 

 
Implementar mecanismos para fortalecer o acompanhamento e 
o 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, o 
programa de prevenção e combate à evasão escolar, os órgãos 
públicos de assistência social, de saúde e de proteção à infância, 
a partir de 2016 (PME 2015/2025 – Alteração XVII). 
 

Alteração: “a partir da aprovação” para “a partir de 2016”. 

 

ALTERAÇÃO XVIII 

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

reestruturação do Currículo para Rede Pública Municipal de Ensino de Cascavel, 

assegurando a participação efetiva dos profissionais que atuam na Educação 

Infantil, bem como garantir a linha teórica adotada pela Rede Municipal de 

Ensino, a partir da aprovação”, leia-se: 

 
Garantir o aprofundamento teórico e a reestruturação do 
Currículo para Rede Pública Municipal de Ensino de Cascavel, 
assegurando a participação efetiva dos profissionais que atuam 
na Educação Infantil, bem como garantir a linha teórica adotada 
pela Rede Municipal de Ensino, a partir de 2020 (PME 
2015/2025 – Alteração XVIII). 
 

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

que a ampliação da Rede Municipal nos últimos anos, se faz necessário antes 

da reestruturação realizar formação continuada especifica para estes, com vistas 

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

Nacional Comum Curricular será necessário estudo e diálogo com a Rede 

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

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

de Cascavel, garantindo a concepção teórica e metodológica. 
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ALTERAÇÃO XIX 

Estratégia XXI – onde se lê “garantir a efetivação do Projeto Político 

Pedagógico e do Regimento Escolar, bem como a sua realimentação com a 

participação efetiva da comunidade escolar, conforme legislação vigente, a partir 

da aprovação”, leia-se: 

 
Garantir a efetivação do Projeto Político Pedagógico e do 
Regimento Escolar, bem como a sua realimentação com a 
participação efetiva da comunidade escolar, conforme legislação 
vigente, a partir de 2016 (PME 2015/2025 – Alteração XIX). 
 

Alteração: “a partir da aprovação” para “a partir de 2016”. 

 

ALTERAÇÃO XX 

Estratégia XXII – onde se lê “garantir 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 dos 

profissionais da educação, com dispensa dos alunos, a partir da aprovação”, leia-

se: 

 
Garantir 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 dos profissionais da educação, com dispensa dos 
alunos, a partir de 2016 (PME 2015/2025 – Alteração XX). 
 

Alteração: “a partir da aprovação” para “a partir de 2016”. 

 

ALTERAÇÃO XXI 

Estratégia XXIII – assegurar cursos de formação em língua espanhola 

aos professores de Educação Infantil da Rede Municipal de Ensino, fora da carga 

horária de trabalho, durante a vigência do PME – CVEL. 

Justificativa: Sugerimos a supressão da estratégia, em virtude de que 

a oferta da Formação em Língua Espanhola, via processo licitatório e destinação 

orçamentária, constitui-se como formação prioritária cujo objetivo é relacionar 

teoria e prática aos Professores dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental que 
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atuam com a Língua Espanhola ou que tenham interesse em ministrar a 

disciplina.  

Informamos ainda, que ocorre a oferta gratuita do Curso em Língua 

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

Estrangeiras Modernas – CELEM, devendo ser divulgado os períodos de 

inscrição pelo Portal da SEMED. 

 

ALTERAÇÃO XXII 

Estratégia XXIV – onde se lê “propor parcerias com as Instituições de 

Ensino Superior Públicas para a oferta de cursos de idiomas e da Língua 

Brasileira de Sinais, aos professores de Educação Infantil que atuam na Rede 

Municipal de Ensino, a partir da aprovação”, leia-se: 

 
Propor parcerias com as Instituições de Ensino Superior 
Públicas para a oferta de cursos de idiomas e da Língua 
Brasileira de Sinais, aos professores de Educação Infantil que 
atuam na Rede Municipal de Ensino, a partir de 2016 (PME 
2015/2025 – Alteração XXII). 
 

Alteração: “a partir da aprovação” para “a partir de 2016”. 

 

Desta forma, ao final do estudo e análise da Meta I, propomos as 

sugestões das alterações, em conformidade com os documentos do 

Monitoramento do PME do Ministério da Educação e a atuação legal, visando a 

efetivação do PME até 2025. 

 

Cascavel, 01 de setembro de 2017  

Aprovado pela Comissão de Acompanhamento e Monitoramento do PME 

Floricena Gomes 

Gislaine Buraki 

Olavo Santos 

Paulo Humberto Porto Borges 

Ricieri D’ Estefani Júnior 

Rosane Aparecida Brandalise Corrêa 
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Rosenei Lemes de Almeida 

Sérgio de Angelis 

Vanderlei Augusto da Silva 

Francielle Cordeiro (ouvinte) 

 

Cascavel, 06 de outubro de 2017  

Aprovado pela Comissão do Fórum Permanente de Educação 

Claudia Pagnoncelli 

Dionisia Filomena Candido 

Eduardo Reche 

Gislaine Buraki 

Marijane Zanotto 

Paulo Humberto Porto Borges 

Rosenei Lemes de Almeida 

Valdete Teresinha Schabarum Martins 

Vanderlei Augusto da Silva 

Francielle Cordeiro (ouvinte) 


