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I - CARACTERIZAÇÃO GERAL DO MUNICÍPIO 

 

1 - ASPECTOS GEOGRÁFICOS E DEMOGRÁFICOS 

 

Pinhal de São Bento está localizado à Sudoeste do Paraná, distante a 561.09 km da capital 

Curitiba. Ocupa uma área de 98,150 km². Situa-se em uma região de relevo, dotada de aclive, 

declive e vales. A altitude média circunda em torno de 480 m. O município possui clima subtropical 

e temperatura média anual de 20 graus. Faz divisa com os municípios de: Ampére, Santo Antonio 

do Sudoeste, Manfrinópolis e Salgado Filho. A principal via de acesso é a Rodovia Waldomiro 

Emercindo Barbieri, que liga o município de Pinhal de São Bento a Ampére e os demais municípios 

da região. 

 A hidrografia é formada pelos rios: Pinhalito, Capanema e XV de Novembro que são 

afluentes do Rio Iguaçu pertencente à Bacia do Rio Paraná. A população do município segundo 

estimativa do senso 2010 atingiu cerca de 2.625 habitantes. 

Verifica-se que, desde 1980 decresceu a população, pois que era de 5.140 habitantes para 

2.625 habitantes. A consequência é a falta de geração de emprego para jovens recém formados, pois 

a principal atividade econômica do município é a agricultura. 

Entretanto, de 2000 e 2010, a população de Pinhal de São Bento cresceu a uma taxa média 

anual de 0,25%, enquanto no Brasil foi de 1,17%, no mesmo período. Nesta década, a taxa de 

urbanização do município passou de 28,79% para 44,42%.  

O Índice de Desenvolvimento Humano (IDHM) - Pinhal de São Bento é 0,695, em 2010, o 

que situa esse município na faixa de Desenvolvimento Humano Médio (IDHM entre 0,600 e 0,699). 

A dimensão que mais contribui para o IDHM do município é Longevidade, com índice de 0,801, 

seguida de Renda, com índice de 0,669, e de Educação, com índice de 0,626. Pinhal de São Bento 

ocupa a 2059ª posição entre os 5.565 municípios brasileiros. 

Estes dados apontam para uma situação de desenvolvimento do município, embora abaixo 

da média estadual, uma vez verifica-se uma vigorosa evolução em relação a medição de 1990, 

quando o município alcançou a nota de 0,308 
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FONTE: SEDU – Paranacidade 

 

1.1 LIMITES DO MUNICÍPIO 

 

 

 

II - ASPECTOS HISTÓRICOS DO MUNICÍPIO 

1. Origem e Formação 

O início de povoamento de Pinhal de São Bento aconteceu por volta de 1945, quando aqui 

já se encontravam instaladas várias tribos indígenas. Logo após, o senhor João Rute instalou-se no 

local com seus seguidores, pois ele era uma espécie de curandeiro. 

Em 1952 chegaram novos moradores vindos de Rio Grande do Sul com objetivo de criar 

porcos, pois aqui era a terra do pinheiro e era com pinhões que tratavam os porcos. 

Os índios conviveram por muito tempo em companhia das diferentes etnias como: 

alemães, italianos, russos, afrodescendentes e caboclos que aqui efetivaram núcleo urbano 
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No início Pinhal de São Bento era chamado de Pinhal dos Rutes. 

Com a chegada de  Bento Monteiro a situação mudou, inicialmente ele era seguidor dos 

Rutes, mas posteriormente houve um conflito entre eles, e começou uma disputa política pela 

liderança da comunidade. Bento Monteiro era situação e teve apoio do governo e os Rutes eram 

oposição. 

Para decidir o nome Pinhal de São Bento houve um plebiscito onde o nome escolhido 

seria: Pinhal do Seu Bento ou Pinhal dos Rutes. No plebiscito a vitória foi dos Rutes, porém na 

Câmara de Vereadores de Santo Antônio do Sudoeste optaram por Pinhal de São Bento porque 

tinham apoio político do senhor Bento Monteiro. 

Nesta época Pinhal era uma localidade grande e muito distante da sede do município. Por 

isso havia a necessidade de instalar uma subprefeitura para atender melhor a população. Foi então 

que se destacou o senhor Primo Savoldi em 1960, como o primeiro subprefeito. 

A subprefeitura continuou por alguns anos com outros nomes importantes como: Marciano 

de Sá, Alzemiro Motta, Vivaldo Brito, Laurindo Barcellos, Valdenor Guimarães, Vicente Barbieri e 

Angelim Mazzotti. 

A principal atividade econômica era a extração de madeira vendida para o Rio Grande do 

Sul, aqui existiam muitas serrarias, as reservas de madeira desta região não foram tão destruídas 

com as queimadas, derrubava-se o necessário para a plantação de milho e feijão. 

Em 1988, no pleito eleitoral, o distrito de Pinhal de São Bento, elegeu o vereador mais 

votado e presidente da câmara. Então se começa a luta pela emancipação do Pinhal. 

No final da década de noventa formou-se uma Comissão de Emancipação que objetivava o 

desmembramento do núcleo, sendo presidido pelo então vereador Paulo Fiorese, que era professor 

na localidade. Pela Lei Estadual n.º 9.278, de 29 de maio de 1990, sancionada pelo governador 

Álvaro Fernandes Dias, foi criado o município de Pinhal de São Bento, com território desmembrado 

do município de Santo Antonio do Sudoeste.  

A instalação oficial ocorreu em 01 de Janeiro de 1993. 

O primeiro prefeito do município foi o Sr. Waldomiro Emecindo Barbieri (1993 a 1996) na 

seqüência, foi eleito seu sucessor o Sr. Olair Natal Nicoletti (1997 a 2000) e (2001 a 2004), o Sr. 

Jaime Ernesto Carniel (2005 a 2008) e (2009 a 2012) e Atualmente Argeu Antonio Geittenes (2013 

a 2016). 

 

III - SÍMBOLOS MUNICIPAIS 

1. Bandeira de Pinhal de São Bento/PR 
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Prefeito Municipal 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

1.1 HINO DO MUNICÍPIO DE PINHAL DE SÃO BENTO 

 

MÚSICA E LETRA: MAESTRO  

SEBASTIÃO LIMA E JOSÉ CARLOS PEREIRA 

GRAVAÇÃO: BANDA DA POLICIA  

MILITAR DO ESTADO DO PARANÁ. 

 

Majestosa na planície verdejante 

ornamentada por um céu de puro azul 

Pinhal de São Bento já nasceste fulgurante 

com os pioneiros chegados do sul 

caminhando pela trilha do sucesso 

confiantes num futuro de esplendor 

nós construímos dia-a-dia o teu progresso 

amando esta terra com todo o vigor 

 

estribilho 

O teu filho te ama e bendiz 
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Pinhal de São Bento mais linda não há 

és o recanto mais feliz do nosso querido Paraná 

 

Já despontaste com um porte altaneiro 

fruto de um grande labor 

e neste torrão alvissareiro 

reinará sempre, sempre o amor 

 O teu filho te ama e bendiz 

Pinhal de São Bento mais linda não há 

és o recanto mais feliz do nosso querido Paraná 

 

Creio em são roque, o nosso padroeiro 

que abençoa este povo de valor 

e há de ser sempre o primeiro 

na justiça e no labor 

O teu filho te ama e bendiz 

Pinhal de São Bento mais linda não há 

és o recanto mais feliz do nosso querido Paraná 

 

 

IV - ASPECTOS EDUCACIONAIS 

 

1.  ORGANIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO 

  

1.1 DIAGNÓSTICO 

Em conformidade com a legislação vigente a Secretaria Municipal de Educação, oferece a 

Educação Infantil e o Ensino Fundamental de 1º ao 5º ano, contando atualmente com um total 356 

matrículas, EJA fase I, com 49 alunos matriculados no ano de 2015. 

As séries iniciais do ensino fundamental estão organizadas e são ofertadas em dois ciclos: 

1º, 2º, 3º ano do 1º ciclo e 1º, 2° ano do 2º ciclo. 

A Secretaria Municipal de Educação está localizada no edifício sede da Prefeitura 

Municipal, no centro da cidade de Pinhal de São Bento. As condições de instalações só atende as 

necessidades do setor com espaço adequado ao desenvolvimento de suas atividades de 
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administração e documentação escolar; faltando espaço para os responsáveis das áreas pedagógica e 

psico-pedagógica que atualmente possuem instalações nas dependências da escola municipal de 

ensino fundamental. 

O espaço físico, para cada setor, não está estruturado de maneira que o atendimento das 

suas atividades, seja contínuo. Para realizações de reuniões administrativas e pedagógicas, e cursos 

são disponibilizadas salas específicas. Atualmente estas reuniões acontecem nas salas de aula na 

Escola Municipal Primo Savoldi. 

Tecnologicamente, para atender o desenvolvimento dos trabalhos de gerenciamento junto 

às unidades escolares sob a sua jurisdição o Secretaria Municipal de Educação conta com 04 micros 

computadores, disponibilizados nos seus respectivos setores, visando a formulação de 

documentação específica e reprodução de atividades a serem trabalhadas pelos gestores escolares.  

O Ensino Fundamental é oferecido em escolas municipais com ações pedagógicas que 

contemplam o direcionamento a ser dado ao processo educativo, em termos de concepção de ensino 

e desenvolvimento humano que contemplem a proposta dos alunos de 06 (seis) anos de idade, 

considerando os recursos humanos, a organização do tempo, o espaço escolar, os materiais 

didáticos, o acervo bibliográfico e os equipamentos.  

Esta condição é de suma importância para o aprimoramento da educação municipal, pois 

assim, crianças de 06 (seis) anos de idade incompletos, têm a oportunidade de iniciar mais cedo 

seus estudos no Ensino Fundamental, tendo, consequentemente, um aproveitamento muito mais 

satisfatório no rendimento escolar..  

O Ensino Fundamental, principal nível da Educação Básica,  tem  seu respaldo legal  maior  

na  Constituição  Federal  em  seu  art.  208,  §1º,  que determina:  “O  acesso ao ensino  obrigatório  

e  gratuito  é  direito  público  subjetivo”,  e  seu  não-oferecimento  pelo Poder  Público  ou  sua  

oferta  irregular  implica  responsabilidade  da  autoridade competente.   

No município o atendimento  no  Ensino  Fundamental  é  oferecido  por  unidades 

escolares  públicas  municipais  e  estaduais.  No seu Projeto Pedagógico de expansão, o Município 

propôs-se atender as necessidades dos alunos no que diz respeito à aprendizagem a partir de planos 

de ensino bem elaborados e compatíveis com a  idade / série  de  cada  educando,  observando-se  as  

múltiplas  diferenças  e  necessidades individuais, sendo assegurada permanência com sucesso em 

sala de aula e a integralidade da carga horária legal de efetivo trabalho escolar. 

Por outro lado o aumento  do  índice  de  aprovação  representa  um  avanço  na 

aprendizagem  dos  alunos,  pois  a  melhoria  do  Índice  de  Desenvolvimento  da  Educação 
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Básica saltou de 2.7 em 2005 para 5.1 em 2011e 5.3 em 2013, o que demonstra o sensível progresso 

e o efetivo rendimento do corpo discente. 

As novas concepções educacionais quanto à gestão dos Sistemas de Ensino nos remetem a 

uma articulação nacional, estadual e municipal em busca do ensino público de  qualidade  com  foco  

na  permanência  com  sucesso  de  todos  os  alunos  no  Ensino Fundamental.   

O Governo Federal lançou o IDEB – Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, 

consolidando a Prova Brasil e dados do Censo Escolar entre outros indicadores, a fim de traçar 

metas mais efetivas para melhoria do ensino público, as quais foram pactuadas no PDE – Plano de 

Desenvolvimento da Educação e no Compromisso Todos pela Educação. 

A Evolução do quadro de rendimento escolar da rede de Educação do Município de Pinhal 

de São Bento, é favorável, mais ainda não atingiu os índices desejados. 

Em contradição ao avanço pedagógico que vem experimentando, a estrutura física da 

maioria das escolas ainda está longe de proporcionar atendimento compatível com o momento 

histórico vivido e com as necessidades da sociedade, notadamente para a jornada de tempo integral, 

faltando a elas: salas de aula adequadas, biblioteca, áreas para a prática de esportes, recreação e 

atividades artísticas, culturais, laboratórios e equipamentos de informática e fácil acesso aos alunos 

com necessidades educacionais especiais, como cadeirantes e deficientes visuais.   

Para garantir o direito subjetivo à educação de qualidade aos educandos também se faz 

necessário lançar mão de programas especiais para que esse direito seja contemplado como os 

Programas de Transporte Escolar, Programa de Alimentação Escolar, Programas de Renda Mínima 

e outros que garantam freqüência escolar, Programa do Livro Didático, entre outros. 

O acesso e permanência na escola é dever do município e, para tanto, há de se dar 

continuidade a esta garantia, proporcionando condições para que o educando obtenha  êxito.  Para 

isso, faz-se necessário que, cada vez mais, se promova a qualificação dos professores e que a 

formação continuada faça parte do desejo de cada profissional envolvido com a educação bem 

como, necessita-se de um real comprometimento para que se efetivem ações que o levem a alcançar 

seu objetivo com uma aprendizagem sólida, abrangente e atual.  

Faz-se necessário, também, promover com maior intensidade atividades extracurriculares na 

própria escola, pois, trata-se de uma forma de melhorar os relacionamentos nas instituições, de fazer 

com que pais, alunos e professores se conheçam melhor e possam interagir, unindo-se pelo mesmo 

objetivo.   
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V – NÍVEIS DE ENSINO 

 

1. EDUCAÇÃO BÁSICA 

1.1 EDUCAÇÃO INFANTIL 

 

 

 

 

1.1 Meta 1 – 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, 50% (cinquenta por cento) das crianças de até 3 (três) anos até o 

final da vigência deste PNE. 

 

1.2 Diagnóstico 

A Educação Infantil representa a primeira etapa da Educação Básica, atendendo crianças 

de zero a três anos em creches e de quatro a cinco anos em pré-escolas. 

Estabelece em consonância com a família as bases da personalidade humana, da 

inteligência, da vida emocional e da socialização. 

A articulação com a família visa ao mútuo conhecimento de processos de educação, 

valores, expectativas, de tal maneira que a educação familiar e a escolar se complementem e se 

enriqueçam, produzindo aprendizagens coerentes, mais amplas e profundas. 

A prática pedagógica nesse nível deve priorizar a criança e o seu desenvolvimento de 

forma indivisível. Trata-se de um direito da criança e uma obrigação do Estado. Entretanto não há a 

obrigatoriedade de freqüência na escola de Educação Infantil para ingresso no Ensino Fundamental. 

A Educação Infantil, de acordo com o que estabelece a Lei nº 9.394/96, Lei de Diretrizes e 

Bases, “representa a primeira etapa da educação básica, tendo como finalidade o desenvolvimento 
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integral da criança de 0 a 5 anos de idade, em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social, 

complementando a ação da família e da comunidade”. O reconhecimento da Educação Infantil 

como estágio inicial da educação básica, representou uma das grandes conquistas da Constituição 

Federal de 1988 e da LDB, que mesmo não priorizando este nível de educação de forma similar ao 

que ocorre com o Ensino Fundamental, reconheceram sua importância como momento de iniciação 

da criança no processo educativo. 

De acordo com o número de população cadastrada no município, registrou-se um  

levantamento  de 36 crianças menores de 01 ano de idade e 127 crianças  de 01 a 04 anos. 

No município, o CMEI  Alzemiro Motta oferece atendimento a crianças a partir de um ano 

de idade até 4 anos de idade, tendo matriculados 91 crianças, sendo 48 crianças de creche de  1 a 3 

anos e 43 crianças de pré-escola de 3 a 4 anos de idade.O Centro não oferece atendimento a 

crianças de 0 a 1 ano de idade por falta de espaço  físico.  

O CMEI  atende diariamente 76 crianças   em turno integral, sendo que dos 91 alunos, 15 

crianças não freqüentam o Centro por evasão escolar  e outros por  transferência.  

As matriculas  para ingresso no  CMEI são feitas no mês de Novembro, Dezembro e no 

início do ano letivo. 

No entanto, o CMEI disponibiliza vagas  para novas matriculas durante o transcorrer do 

ano letivo por haver desistência ou transferência de crianças. 

Em caso de  insuficiência de vagas, o  CMEI  conversa com a família , vê a necessidade do 

acesso da criança à escola, ficando na fila de espera aguardando por uma vaga, na possibilidade de 

ser chamada.  

O CMEI atende vinte (20) crianças oriundas de famílias beneficiárias do Programa Bolsa 

Família com um percentual de 90% de  frequência escolar. 

O Centro de Educação Infantil tem uma clientela constituída por crianças  filhos de 

agricultores, desempregados e assalariados, respeitando o direito e atendimento adequado em seus 

diferentes aspectos sem qualquer forma de negligência à demanda manifesta por vagas. 

Vale salientar que 50% dos alunos são oriundos da zona rural e utilizam o transporte 

escolar para se locomover até a escola, no entanto, a criança não tem acompanhamento de 

monitores durante o transporte. 

De acordo com O Conselho Estadual de Educação do Estado do Paraná o número de 

alunos por turma na educação infantil deve seguir a seguinte configuração: 
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a) A Creche, compreendendo o Berçário, com crianças de 0 (zero ) a 1 ( um ) ano de 

idade deve considerar o número de 5 ( cinco ) crianças e o Maternal I e II, com crianças até  3 ( três) 

anos de idade, deve considerar o número de 12 ( doze ); 

b) O Pré - Escolar, compreendendo o Pré – Escolar I, Pré – Escolar II, e o Pré – Escolar 

III, com crianças de 4 (quatro ) até 5 ( cinco ) anos de idade , deve considerar o número de 12 ( 

doze) a 20 ( vinte ). 

 

1.3 Formação Continuada  

O Centro Municipal de Educação Infantil Alzemiro Motta, (CMEI), utiliza em sua 

fundamentação pedagógica e legal, as contribuições e definições oriundas da Declaração de 

Salamanca, da Constituição Federal/1988, especialmente no inciso IV do artigo 208, o Estatuto da 

Criança e do Adolescente, de 1990, no seu artigo 208, inciso IV e, principalmente, a Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional ( LDB ), promulgada pela Lei 9.394 de 20/12/96 e o 

Referencial Curricular Nacional  para a Educação Infantil. 

Tendo por base os elementos contidos nas leis e declarações acima citadas, o CMEI 

assume o compromisso com a cidadania e com a formação de uma sociedade não excludente, e com 

a finalidade de promover o convívio com a diversidade cultural, social e também com as 

particularidades de cada um, abre espaço para a inclusão de portadores de necessidades 

educacionais especiais na instituição, garantindo um ambiente receptivo e acolhedor, respeitando os 

direitos e deveres da criança, promovendo a convivência de crianças deficientes e não deficientes. 

E para que o processo de integração aconteça de fato, a direção do CMEI trabalha para 

envolver toda a comunidade, de forma que o trabalho desenvolvido tenha sustentação. 

Há também a necessidade de qualificação do profissional da educação infantil, para que se 

obtenha a qualidade necessária neste trabalho, pois o trabalho direto com as crianças pequenas 

exige que o professor tenha um conhecimento amplo, e uma competência polivalente, ou seja, que 

articule conteúdos diversos e abrangentes, desde cuidados básicos até conhecimentos específicos 

provenientes de diversas áreas do conhecimento. 

Além de conhecer o processo de desenvolvimento nos aspectos cognitivos, afetivos, 

sociais e psicomotores, para ter uma visão integral das necessidades e possibilidades da faixa etária 

com quem trabalha, o professor ainda deve se ter conhecimento da vida da criança, através de dados 

fornecidos pelos pais, e estar sempre atentos às reações da mesma para compreender os seus limites 

e suas habilidades.  
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Além da capacitação dos professores do Centro Infantil há também a necessidade de 

espaço físico, materiais pedagógicos e de profissionais técnicos no atendimento para os PNEs, que 

até o momento este atendimento é feito com a parceria dos profissionais na APAE do município. 

 

1.4 Estrutura Física  

Fundamentado nesta concepção de educação e considerando que para atingir essa 

dimensão educacional de qualidade é  imprescindível possuir boas instalações físicas no ambiente 

escolar, para melhor servir a  clientela e atingir os objetivos. 

A Educação Infantil, do maternal a pré-escola, funcionam em prédio adequado a essa faixa 

etária com infraestrutura que atende aos padrões legais exigidos para uma escola de boa qualidade, 

porém, há necessidade de reformas e ampliação em toda a infraestrutura, desde  os espaços 

escolares, acessibilidade arquitetônica, cozinha, refeitório,  projeto de prevenção a risco e incêndio, 

instalação de laboratório de informática e biblioteca, não há de sala de recurso multifuncional, 

acesso a internet Banda Larga, acesso a climatização, existência de espaços para prática esportiva 

adequada a idade das crianças, existência de solário, existência de brinquedos externos 

(Playground), sala para direção, coordenação e dos professores. Ou seja, a estrutura atual apresenta-

se em boas condições, mas é insuficiente para as necessidades do labor pedagógico, nesta 

modalidade de ensino. 

 

1.5 Professores 

O quadro de professores que atuam no CMEI é composto por: 09 Professores em efetivo 

exercício com formação acadêmica em nível de Graduação e Pós-Graduação. 01 auxiliar com 

formação em nível superior e pós graduado. 

Uma das condições para o sucesso da escola é o professor. Com essa visão, é indispensável 

oferecer aos educadores acesso aos diversos meios de aperfeiçoamento, para que ele possa 

compreender e lidar com as diversidades existentes na escola. 

A escola propõe que o professor participe dos grupos de estudo, de capacitação continuada 

com o objetivo de enriquecer e complementar os conteúdos e temas, principalmente com respeito 

Ensino de Educação Infantil.  Portanto é necessária a oferta de cursos na área pessoal e profissional. 

Há também, a necessidade de oferecer cursos de capacitação para os demais funcionários do 

CMEI, para um melhor  desempenho nas suas funções. 

O CMEI não faz  uso de materiais didáticos do tipo livro, pois esta modalidade não é 

contemplada pelo PNLD, alguns exemplares são adquiridos com  recursos do município. 
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1.6 Atendimento Pedagógico 

A situação do atendimento pedagógico se dá de acordo com o Calendário Escolar 

estabelecido pela Secretaria Municipal de Educação regulamentado e aprovado pelo NRE de 

Francisco Beltrão/PR, respeitando os dias estabelecidos para planejamento, reunião pedagógica, 

conselho de classe e formação continuada. O atendimento aos alunos se dá no decorrer dos dias 

letivos conforme a necessidade levantada. 

O envolvimento da família na educação /cuidado das crianças na Educação Infantil é 

fundamental. A instituição e os familiares precisam construir uma relação em que efetivamente 

compartilhem as responsabilidades e as alegrias nessa função de acompanhar o crescimento, o 

desenvolvimento e aprendizagem das crianças pequenas. A atuação dos adultos de ambos os 

contextos, a casa e IEI (Instituição de Educação Infantil), é responsável por vínculos afetivos que 

poderão orientar, problematizar e instigar esses processos. 

A importância do diálogo, da parceria e de um olhar acolhedor sobre as famílias 

considerando suas características, conhecimentos valores e cultura, resulta numa aproximação 

maior em relação às crianças, na medida em que elas têm em sua família um ponto de referência 

que é fundamental. Para a criança, perceber que seus familiares estão integrados no espaço 

institucional em que ela convive constitui uma experiência extremamente importante. 

O número de professores no momento atende a demanda de matriculas existente no CMEI. 

Porém com uma visão para os próximos anos de acordo com o aumento da oferta de vagas para a 

educação infantil e com a obrigatoriedade da freqüência, há necessidade de um numero maior de 

professores para cumprir a carga horária de 40 horas incluindo a hora-atividade de 33% para a 

realização de atividades de planejamento. 

 

1.7 Equipamentos 

Considerando o mobiliário atualmente disponível no CMEI, observa-se que existe uma 

grande necessidade de trocas e reforma, pois os mesmos estão em péssimas condições de uso, não 

oferecendo condições para um trabalho de qualidade com as crianças. 

Os equipamentos e materiais pedagógicos disponíveis no CMEI atendem parcialmente a 

necessidade dos professores, crianças e equipe pedagógica, porém, é necessário adquirir novos 

equipamentos e materiais pedagógicos para acompanhamento do desenvolvimento da aprendizagem  

das crianças e das necessidades dos profissionais  na evolução dos recursos tecnológicos. 
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1.8 Avaliação 

A avaliação no Centro de Educação Infantil Alzemiro Motta é  definida a partir da 

concepção de desenvolvimento integrado, e assim deve ser processual acontecendo de forma 

sistemática e contínua. Seu acompanhamento e registro têm objetivo de diagnóstico e não de 

promoção ou retenção, exigindo a redefinição das estratégias metodológicas utilizadas com as 

crianças de 0 até 5 anos de idade. 

Em 1996, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional ( Lei nº9.394/96 ) foi 

promulgada, contribuindo de forma decisiva para a instalação no país de uma concepção de 

Educação Infantil vinculada e articulada ao sistema educacional como um todo. Na condição de 

primeira etapa da Educação Básica, imprime-se outra dimensão à Educação Infantil, na medida em 

que passa a ter uma função específica no sistema educacional: a de iniciar a formação necessária a 

todas as pessoas para que possam exercer sua cidadania. 

 

1.9 Alimentação Escolar 

O atendimento nutricional é desempenhado pela nutricionista do município, que 

acompanha  e elabora o cardápio nutricional, e também,  a compra de alimentos e dá atendimento as 

necessidades individuais  da criança com acompanhamento da família bem como da saúde 

nutricional dos demais profissionais do CMEI. De acordo com o Programa Saúde na Escola o 

atendimento vai abranger  a necessidade  das crianças 

 

1.2.1 Situação Jurídica da Escola 

O CMEI  possui o seu  PPP de acordo com as Diretrizes Curriculares e os PCNs. O 

Regimento Escolar está de acordo com  o PPP e as deliberações  que o regem de acordo com o que 

é estabelecido pelo Conselho Estadual de Educação Os referidos documentos foram elaborados com 

a participação parcial do Conselho Escolar ( APMF), corpo docente e comunidade escolar. O CMEI 

recebe recursos financeiros através do PDDE – Dinheiro Direto na Escola, Brasil Carinhoso- 

administrado pela Secretaria de Educação.  

A escola mantém parceria com algumas  secretarias municipais, tendo necessidade de 

fortalecer os vínculos , aumentando a contribuição destas secretarias para o bom funcionamento do 

CMEI. 

 

 

1.2.2 ESTRATÉGIAS 
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1. Construir a partir do sétimo ano, nova instituição pública municipal de educação infantil, 

bem como ampliar as já existentes para atender progressivamente a oferta de vagas, priorizando o 

atendimento da população infantil com baixo poder aquisitivo.   

2 Ampliar o Centro Municipal de Educação Infantil Alzemiro Motta até o segundo ano de 

vigência do plano, garantindo mais 2 salas de aula, refeitório, acessibilidade arquitetônica, sala dos 

professores e espaço esportivo coberto. 

3. Autorizar, somente construção e funcionamento de instituições de educação infantil que 

atendam aos padrões mínimas de infra-estrutura definidos nacionalmente.  

4. Garantir que os padrões mínimos de infra-estrutura  para  o  funcionamento adequado 

das instituições de educação infantil, contemplem:  

- espaço para recepção;  

- sala de professores, de serviços administrativos, pedagógicos e de apoio;  

- salas para atividades das crianças, com boa ventilação, visão para o ambiente externo, 

com  mobiliário  e  equipamentos  adequados,  respeitando  área  mínima  de  1,5  metros quadrados 

por criança atendida;  

- refeitório, instalações e equipamentos para o preparo de alimentos, que atendam as 

exigências de nutrição, saúde, higiene e segurança, nos casos de oferecimento de alimentação;  

- instalações sanitárias completas, suficientes e próprias para o uso das crianças;  

- instalações sanitárias para uso exclusivo dos adultos;  

- berçário, se for o caso, com área livre para movimentação das crianças;  

- locais para amamentação e higienização, com balcão e pia; solário, respeitada a  

indicação  da  vigilância  sanitária  de  2,20  metros  quadrados  por criança;  

- área coberta para atividades externas, compatível com a capacidade de atendimento, por 

turno;  

- área verde;  

- parque infantil;  

- biblioteca; 

- área para a prática esportiva com cobertura; 

- brinquedoteca.  

5.  Assegurar, somente a admissão de professores na educação infantil na rede municipal 

de ensino, mediante concurso público e que possuam a titulação mínima em nível médio, na 

modalidade normal dando preferência à admissão de profissionais, graduados em curso específico 

de nível superior.  
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6.  Assegurar, durante o primeiro ano de vigência desta lei, a oferta de programas 

Municipais de Formação dos Profissionais de Educação Infantil, atendendo à Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional, de forma que atendam as necessidades e as peculiaridades desta etapa 

de ensino.   

7 Elaborar no primeiro ano de vigência deste plano, um PLANO MUNICIPAL DE 

FORMAÇÃO CONTINUADA, que seja construído tendo por base os dados das avaliações 

diagnósticas nacionais, as necessidades identificadas da RME (Rede Municipal de Ensino) e dos 

professores. 

8.  Promover a atualização permanente dos profissionais que atuam na Educação Infantil;  

9.  Assegurar que, a partir da vigência deste plano, todas as instituições com atendimento a 

crianças de 0 a 5 anos tenham definido sua política para Educação Infantil, com base nas diretrizes 

nacionais, nas normas complementares estaduais e nas sugestões dos referenciais curriculares 

nacionais e que tenham formulado, com a participação dos profissionais da educação, seus projetos 

pedagógicos.  

10. Fortalecer os mecanismos de parceria, entre os setores da educação, saúde, esporte e 

assistência, para os alunos matriculados na rede pública e entidades conveniadas, de acordo com as 

suas necessidades.  

11. Assegurar, o fornecimento de materiais pedagógicos adequados às faixas etárias e às 

necessidades do trabalho educacional, de forma que sejam atendidos aos padrões mínimos de 

qualidade.  

12 Elaborar no primeiro ano de vigência deste plano, um PLANO ANUAL DE 

AQUISIÇÃO DE MATERIAS PEDAGÓGICOS, que estabeleça o que será entregue anualmente as 

unidades de ensino, através de consulto às mesmas que deverá ser realizada pela SME até o mês de 

outubro do ano anterior, ao início do ano letivo regular. 

13.  Promover, formas de participação da comunidade escolar local, para apoiar a melhoria 

do funcionamento das instituições municipais de educação infantil, ampliando a gestão democrática 

proposta pela Secretaria Municipal de Educação.  

14. Garantir, durante a vigência deste plano a atendimento em tempo integral, em todas as 

escolas municipais de educação infantil conforme as necessidades apresentadas pela família, de 

forma gradual, atingindo 30% das crianças até 2019; 70% até 2022 e 100% até 2024, mediante a 

construção de novas unidades escolares exclusivamente para a educação infantil. 

15.  Garantir, gradativamente, durante a vigência deste plano, atendimento às crianças com 

necessidades especiais, nas instituições municipais de educação Infantil, prevendo a infra-estrutura  
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necessária  e  atendimento  as  especificidades  com  profissionais especializados,  respeitando  o  

direito  a  atendimento  adequado  em  seus  diferentes aspectos, bem como em instituições 

especializadas, conforme legislação específica.  

16. Melhorar continuamente, durante a vigência deste plano a alimentação de qualidade 

para as crianças atendidas na Educação Infantil da rede municipal através de recursos próprios 

somados aos do Estado e da União. 

 

2.  ENSINO FUNDAMENTAL 

 

 

2.1 Meta 2 – Ensino Fundamental 

Universalizar o ensino fundamental de 9 (nove) anos para toda a população de 6 (seis) a 

14 (quatorze) anos e garantir que pelo menos 95% (noventa e cinco por cento) dos alunos 

concluam essa etapa na idade recomendada, até o último ano de vigência deste PNE. 

 

2.2 Diagnóstico 

O ensino fundamental nas séries iniciais é ministrado na Escola Municipal Primo Savoldi 

Educação Infantil e Ensino Fundamental-ano Inicial estão situados ao longo da Avenida São Roque, 

nº 235, bairro-centro. Município de Pinhal de São Bento, com jurisdição do Núcleo Regional de 

Educação de Francisco Beltrão Paraná. 

A escola também possui fone (46)3560-11-13 e Endereço eletrônico 

primosavoldi@ampernet.com.br . 

A Escola Primo Savoldi é mantida pela Prefeitura  Municipal de Pinhal de São Bento cujo 

CNPJ/MF é  95.59-0832/0001-11.Atende-se 45 alunos da Educação Infantil  de 4 a 5 anos  e 266 

alunos do Anos Iniciais do Ensino Fundamental e inclusive  alunos de Classe Especial. Esta escola 

mailto:primosavoldi@ampernet.com.br
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é atendida por 36 profissionais, sendo que 23 são professores, 01 jovem aprendiz, 01 auxiliar 

administrativo e 11 auxiliares de serviços gerais. 

Desses matriculados, 97 são beneficiários de programas de transferência de renda. A escola 

ainda possui condições de atender mais 30 alunos. 

 

2.2.1 Infraestrutura 

O ambiente administrativo é de 24 m2 onde se encontra a secretaria da escola. O espaço 

onde os alunos são recepcionados é bem grande, lugar aberto com bancos, mesas e cadeiras, mesmo 

local onde fazem o lanche e brincam no horário de intervalo. 

A sala dos professores é um lugar amplo, com mesa grande, cadeiras, um banheiro dentro 

da sala. A sala conta com computador, impressora, onde os professores fazem seu planejamento nas 

horas atividades. 

A sala da equipe pedagógica é um ambiente equipado com computador, impressora, 

armário grande onde estão arquivados documentos de alunos, documentos da escola e professores. 

As salas de aula, onde estudam os alunos da Educação Infantil estão equipadas com 

carteiras e mesas adequadas à faixa etária conforme disposto na Deliberação 08/06 CEE, contam 

com boa iluminação, possuem ar condicionado, também constam de janelas grandes onde há  boa 

ventilação. As salas são amplas com carteiras e cadeiras adequadas ao nível escolar. 

A área destinada à cozinha é de 24 m2, possui todos os equipamentos necessários para o 

armazenamento, e ha garantia de uma alimentação de qualidade aos alunos. A escola não possui 

refeitório para atender as crianças, elas fazem o seu lanche no saguão da escola, onde encontra-se 

mesas grandes com bancos e cadeiras para que possam se sentar e fazer a alimentação, contém um 

bebedouro com filtro que oferta água de boa qualidade para os alunos. 

A escola possui uma área destinada aos sanitários e mictórios. Onde os mesmos não são 

adaptados para as crianças menores ou com necessidades especiais.  No banheiro feminino há 

quatro vasos sanitários. O banheiro dos meninos conta com um vaso sanitário e dois mictórios. Em 

todos os banheiros existem pias com o equipamento necessário para higienização. 

A escola conta com um banheiro com um vaso sanitário e uma pia para lavar as mãos e 

fazer a higienização correta, destinado ao uso de professores e funcionários. Possui também quadra 

de esporte Municipal a qual está à disposição da escola para atividades físicas com os alunos. 

A escola conta com auxílio da tecnologia para melhor andamento das atividades escolares, 

como: Impressoras, Microcomputadores, Scaner, Retroprojetor, Aparelhos de Som, data show, 

Internet, mas não na quantidade suficiente para atender toda a demanda de alunos e professores. 
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Também temos na escola uma sala de aula que transformada numa biblioteca onde os alunos tem 

acesso aos livros para leitura e alguma pesquisa cuja quantidade de acervo bibliográfico é 

insuficiente para a tender todas as especificidades do processo ensino aprendizagem.  

 

2.2.2 Professores 

O professor tem um papel fundamental no planejamento de coordenação do processo de 

ensino e aprendizagem de sua classe. É preciso organizar todas as suas ações em torno da educação 

de seus alunos. Ou seja, promover o crescimento de todos os alunos em relação a compreensão do 

mundo, conhecimentos e participação da sociedade, precisa ter claro quais são as intenções que 

presidem para esta ou aquela atividade, precisa sempre saber  que atitudes, habilidades, conceitos se 

espera que seus alunos desenvolvam em sala de aula. 

Deve-se observar os conteúdos que estão inseridos na proposta pedagógica, para serem 

trabalhados de modo a distribuir o tempo adequadamente. 

Para trabalhar com a realidade é preciso conhecê-la o necessário que se assegure canais de 

expressão dessa realidade. 

Para o professor cabe a organização e acompanhamento do processo que sintetiza a própria 

razão de ser da escola. O processo de formação do aluno, processo este que se realiza a partir da 

proposta político pedagógica da escola, concretizado no desenvolvimento do currículo.  

Todos os nossos 17 professores são Pós-graduados, e lecionam na área de sua formação.  

A formação continuada de nossos professores se dá sempre na Semana Pedagógica do 

início do ano letivo e no segundo semestre, os cursos são ofertados pela Secretaria de Educação do 

município, além de encontros quinzenais com os professores e coordenadores do PNAIC. 

A busca da qualidade impõe a necessidade de investimento em diferentes frentes, como na 

formação inicial e continuada dos professores, uma política de salários dignos e plano de carreira, 

recursos televisivos de multimídia e a disponibilidade de materiais didáticos. Mas esta qualificação 

almejada implica colocar também, no centro do debate, as atividades escolares de ensino e 

aprendizagem e a questão curricular como negável importância para a política educacional da 

escola. (PCN. Volume1, Introdução, P>P 13/14). 

 

2.2.3 Atendimento Pedagógico 

A escola possui uma Equipe Pedagógica que acompanha o trabalho desenvolvido pelos 

professores com os alunos, nossa escola conta ainda com profissionais especializados na área de 
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Psicologia, Nutrição e fonoaudiologia. E conta também com materiais disponíveis para o 

desenvolvimento dos trabalhos. 

Ainda no que tange à sua organização, a escola também possui o Projeto Político 

Pedagógico, Regimento Escolar e Conselho Escolar. O Conselho Escolar não tem finalidade e/ou 

vínculo político-partidário, religioso, racial, étnico ou de qualquer outra natureza, a não ser aquela 

que diz respeito diretamente à atividade educativa da escola, prevista no seu Projeto Político-

Pedagógico. Possui APM, instituição auxiliar da escola, é uma associação civil, com personalidade 

jurídica própria e, portanto, responsável pelos seus atos. É representada pelo seu Diretor Executivo. 

A escola conta sempre com o apoio da Secretaria de Saúde, Assistência Social, Tutelar. 

O ensino em tempo integral nesta escola é feito apenas para os alunos com dificuldades de 

aprendizagem, como sala de apoio e sala de recurso. 

Sempre que necessário os pais se fazem presentes na escola, além disso, vários projetos 

envolvendo as famílias são desenvolvidos no decorrer do ano letivo para obter ainda mais a 

participação dos pais na escola. 

A escola possui oferta de Classe Especial, para alunos que apresentam grande dificuldade 

de aprendizagem, esses são avaliados e encaminhados para a mesma, passados algum tempo esses 

alunos são reavaliados e retornam para a série de onde saíram, por esse motivo é que  temos 

distorção idade/ série de  apenas 3 alunos, que implica em uma porcentagem inferior a  1%.   

Esta escola conta com duas Salas de Recurso, onde são trabalhados com alunos que 

encontram dificuldade de aprendizagem e ainda com abordagem bilíngue atendendo casos de alunos 

surdos, por meio de recursos e equipamentos pedagógicos que possibilitem uma adequação 

curricular mais satisfatória para o desempenho escolar do aluno. 

A grande maioria dos alunos é proveniente de famílias de nível econômico baixo, filhos de 

trabalhadores rurais e utilizam transporte escolar para se locomover até a escola. A comunidade que 

atendemos é heterogênea, pois atendemos alunos da zona urbana e rural, de bairros e vilas que 

fazem parte do município. Os alunos usam transporte escolar para chegar até a escola, as famílias se 

constituem de 2 a 5 filhos. As mães trabalham fora, como em fábricas, na prefeitura, alguns são 

professores e deixam seus filhos com familiares, em creches ou ficam sozinhas. 

Alguns pais trabalham no próprio sítio, caracterizando na maioria uma renda de um salário 

mínimo, pois o grau de escolaridade dos pais não ultrapassa na maioria das vezes o ensino 

fundamental, poucos possuem o ensino médio e uma pequena porcentagem a graduação. Sentimos 

atualmente que a necessidade pelo trabalho, o excesso de compromisso dos pais tem resultado na 

falta de orientação, acompanhamento escolar e diálogo com os filhos. Essa questão dificulta o 
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trabalho da escola enquanto transmissora de conhecimento, tendo assim a escola que atuar em 

várias áreas que não lhes são pertinentes para alcançar melhor desempenho dos alunos. 

É importante considerar que conhecer as características e as expectativas da população a 

ser atendida e da comunidade a qual se insere não se resume a descrever a ocupação, as condições 

sócias econômicas, o grau de instrução das famílias, os serviços existentes, as benfeitorias públicas 

e outros aspectos da comunidade.  

É essencial também que a escola conheça cada aluno, as oportunidades que lhes são 

oferecidas fora desse contexto e as que não são suas necessidades e preferências, os conhecimentos 

e habilidades que ela já construiu nas suas interações sociais. 

Até o momento nossa escola possui 16 alunos matriculados em sala de recurso, desses:  01 

aluno é de altas habilidades, 01  apresenta Síndrome de Asperger e 01 aluno é surdo. Os alunos são 

atendidos individualmente conforme a sua necessidade em uma sala de aula simples sem 

equipamentos multifuncionais, por uma professora com habilitação em Educação Especial. Há 

sempre um diálogo entre os professores de turma regular com o professor de sala de recurso, para 

trabalhar em consonância. Há integração pedagógica entre as turmas. Até o momento desses alunos, 

13 são beneficiários de programas de transferência de renda, sendo que permanecem em um período 

um pouco maior na escola, aproximadamente dois ou três anos a mais, em função das necessidades 

educacionais especiais.  

Na escola há duas salas de recurso, mas que não são salas multifuncionais. O prédio onde 

funciona a escola não possui acessibilidade adequada conforme legislação para portadores de 

necessidades especiais. Não há também, da disponibilização de materiais adequados para o 

atendimento com esses alunos. Nenhum professor da escola está habilitado para o ensino de Libras 

e Braile, apenas 01 professor está cursando e se especializando na área de libras. 

 

2.3 ESTRATÉGIAS 

1. Assegurar a universalização do atendimento escolar a toda clientela do Ensino 

Fundamental garantindo o acesso, a permanência e a aprendizagem de todas as crianças na escola, 

naquilo que é responsabilidade do município, ou seja, nas séries iniciais.  

2.  Garantir que a partir  da  vigência  deste  plano,  todas  as  instituições  do  Ensino  

Fundamental tenham seus projetos pedagógicos elaborados com base nos referenciais curriculares 

do estado e do  Município,  com  a  participação  efetiva  de  todos  os  profissionais  que  fazem  

parte  desses estabelecimentos de ensino. 
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3.  Assegurar  que  todas  as  escolas  tenham  inserido  nos  seus  projetos  pedagógicos  os  

temas transversais, constantes das Diretrizes Curriculares para o Ensino Fundamental.  

4.  Adotar  o  Programa  Nacional  de  Formação  e  Valorização  de  Professores,  

observadas  as contribuições do MEC para a eficácia do mesmo.  

5.. Ampliar a jornada escolar, quando conveniente e de acordo com a capacidade da rede 

física necessária para consolidar a  escola  do tempo integral.   

6.  Reforçar os  mecanismos,  articulado  a  União  e  ao  Estado,  para  garantir  a  oferta  

de transporte escolar para a zona rural, quando se fizer necessário.  

7. Assegurar para as escolas de tempo integral a oferta de quatro refeições  diárias.   

8.  Estabelecer  parcerias para  o  desenvolvimento  de  projetos  e  programas  sobre  temas 

contemporâneos  (drogas,  sexo,  saúde,  economia,  cidadania,  justiça,  ética,  meio  ambiente, 

violência, corrupção, desemprego, valores sagrados, cultura popular) objetos de pesquisas, de 

encontros, de produção e de troca de conhecimentos, para os alunos e professores. 

9.  Garantir a formação continuada em serviço,  tendo  como  objeto  de  estudo  as  

práticas pedagógicas e avaliativas.   

10.  Melhorar  o  fluxo  escolar  reduzindo  em  50%,  em  cinco  anos,  as  taxas  de 

repetência e evasão,  por  meio  de  programas de recuperação paralela ao longo do curso, 

garantindo efetiva aprendizagem. 

11.  Estabelecer como foco principal da atividade pedagógico a aprendizagem,  de modo a 

acompanhar  cada  aluno  individualmente, mediante registro de sua frequência e do seu 

desempenho em avaliações e combater a repetência,  dadas  as  especificidades  de  cada  escola,  

por  meio  da  adoção  de  práticas que visem à progressão do processo de aprendizagem.  

12.  Garantir que,  no  período  de  oito  anos,  todos  os  prédios  escolares  tenham  sua 

estrutura  adequada  às  ações  de  sustentabilidade  ambiental,  como  também,  total atendimento  

aos  alunos  com  necessidades  educacionais  especiais  em  termos  de acessibilidade.  

13.  Criar Fórum  de  Educação  Básica,  no  prazo  de  um  ano,  que  dentre  suas  ações, 

realize debates, estudos e orientações para a adoção de livros didáticos no município.  

14.  Assegurar, de forma  facultativa,  a  frequência  dos  alunos  no  contra-turno, 

compreendendo as características e necessidades das famílias.  

15.  Melhorar, num prazo  de  cinco  anos,  em  quinze a vinte  por  cento,  os  índices  dos 

resultados  de  avaliações  dos  alunos,  de  qualquer  natureza,  considerando  seus indicadores e, a 

partir destes, promover ações conjuntas, transformando o processo de avaliação  em  instrumento  
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que  auxilie  e  complemente  a  aprendizagem,  de  forma reflexiva, respeitando-se os níveis de 

desenvolvimento dos alunos.  

16. Estabelecer, num prazo de dois anos, mecanismos de aperfeiçoamento da prática 

docente e de gestão escolar, que priorizem o processo de aprendizagem dos alunos do Ensino 

Fundamental e, em especial, dos anos/séries finais.  

17.  Adequar, com  garantias,  a  alimentação  escolar,  oferecendo  um  cardápio  seguindo 

os  níveis  calóricos  protéicos  por  faixa  etária  elaborado  por  especialistas  da  saúde 

(nutricionistas) com qualidade.  

18.  Propiciar  formação  permanente  com  os  funcionários  e  profissionais  responsáveis 

pela elaboração da merenda escolar.  

19.  Direcionar,  em  um  ano,  o  campo  de  atuação  do  supervisor,  para  que  possa,  

além das  competências  inerentes  ao  seu  cargo,  estudar  sistematicamente  os  resultados das 

avaliações e propor ações para contribuir com a melhoria do processo de aprendizagem e 

conseqüentemente com os índices das escolas, do Município e do Estado.  

20. Estabelecer PLANO ANUAL DE AQUISIÇÕA DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS 

para beneficiar o processo de aprendizagem dos alunos, especialmente, da faixa etária de 06 anos e 

os atendidos em tempo integral.  

21. Implantar, até o segundo ano de vigência deste Plano, um sistema de avaliação, a fim 

de diagnosticar o nível de desempenho dos alunos do ensino fundamental, da rede municipal  de  

ensino,  e  desenvolver  ações  direcionadas  à  superação  das  dificuldades, apresentadas, com 

objetivo de melhorar a qualidade do ensino.  

22. Promover, durante a vigência deste Plano, programas de integração entre escola e pais, 

visando efetivar o acompanhamento destes no rendimento escolar de seus filhos. 

23. Promover, durante a vigência deste Plano, a participação da comunidade na gestão das  

escolas  da  rede  pública  municipal,  instituindo,  a  partir  da  aprovação  deste  Plano, conselhos  

escolares,  nas  unidades  escolares  municipais,  onde  não  existe  este colegiado.  

24.  Garantir,  durante  a  vigência  deste  Plano,  a  participação  dos  profissionais  da 

educação  e  da  comunidade  escolar,  na  revisão  permanente  do  Projeto  Político-Pedagógico  e  

do  regimento  escolar  das  instituições  de  ensino  da  rede  municipal,  com observância  das  

Diretrizes  Curriculares  Nacionais  e  da  proposta  curricular  em  vigência para o ensino 

fundamental.  
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3 - ENSINO MÉDIO 

 

 

3.1 Meta 3 – Ensino Médio 

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). 

 

3.2 Diagnóstico 

O Ensino  Médio  é  uma  etapa  na  formação  profissional  que  tem  a  ver  com  o 

desenvolvimento  econômico  e  social  do  município.  Este nível de  ensino  é  da responsabilidade  

do  Estado  que  conta  com  duas  unidades  de  ensino  médio  no município,  porém  o  PME  tem  

que  acolher  a  atuação  do  Estado  e  articulá-la  com  as forças vivas do desenvolvimento do 

Município.  

Temos apenas o Curso Médio Comum Geral, capacitando os jovens para prosseguirem 

estudos em nível superior.  Muitos alunos terminam o curso médio e não têm condições de 

prosseguirem  seus  estudos.  Ainda  é  verificada  uma  distorção  idade-série  no  Ensino  Médio.  

Esta  ocorrência é  resultado  das  taxas  de  repetência no  Ensino Fundamental,  os  jovens  chegam  

ao  Ensino  Médio  um  pouco  mais  velhos.  Há  casos também  de  o  aluno  desistir  do  Ensino  

Médio  por  não  dar  conta  de  acompanhá-lo,  em decorrência  da pouca base  que traz  do  Ensino  

Fundamental acompanhada  da falta  de incentivo e força de vontade.  

Os objetivos do Ensino Médio são verticalizados, isto é, compete a esse nível de ensino 

aprofundar e consolidar os conhecimentos adquiridos no nível anterior preparando o aluno para a 

continuação de sua aprendizagem, dando continuidade aos princípios esboçados, levando o aluno a 

compreensão ao meio social, natural, político e cultural na formação do cidadão. 
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Os alunos desta modalidade de ensino, neste município, na sua grande maioria são 

oriundos de famílias de agricultores de classe social de menos poder aquisitivo, ou com pouca 

escolaridade, isso tem levado alguns alunos a evasão escolar, indo em busca de trabalho. Porém, a 

escola tem flexibilidade de currículo para melhor atender a demanda e a necessidade de cada 

educando trabalhador, procurando sempre manter a qualidade educacional. 

O Colégio oferece Ensino Médio matutino e noturno atendendo toda a demanda do 

município. 

 

3.3 ESTRATÉGIAS 

1. Assegurar a construção de um Ensino Médio que atenda às necessidades dos 

adolescentes e jovens Pinhalenses. 

2. Apoiar, durante a vigência deste Plano, o contato permanente entre o ensino médio e 

instituições de ensino superior, com o objetivo  de  troca  de  experiências  e  atualização, 

integrando o aluno do ensino médio com o mundo acadêmico.  

3. Articular, junto aos órgãos competentes, durante a vigência deste Plano, que somente 

seja permitida a criação de ensino médio, em instituições de ensino, que apresentem as condições 

necessárias de estrutura física, técnica e pedagógica. 

4.  Incentivar,  durante  a  vigência  deste  Plano,  a  inclusão  e  a  permanência  dos 

educandos  com  necessidades  especiais  em  classes  comuns,  cabendo  a  cada mantenedora, 

garantir condições para que possa receber este estudante e oferecer-lhe um ensino de qualidade, 

conforme legislação vigente.  

5.  Estimular  e  apoiar,  durante  a  vigência  deste  Plano,  a  ampliação  de  cursos 

profissionalizantes, integrados e subseqüentes ao ensino médio no município.  

6. Assegurar, durante a vigência deste Plano, em regime de colaboração com o Estado, o  

transporte  escolar,  adequado  e  exclusivo,  para  alunos  do  município,  conforme  suas 

necessidades (físico motoras) e distâncias de suas residências.  

7.  Apoiar, durante  a  vigência  deste  Plano,  a  promoção  de  atividades  interativas  das 

escolas públicas da rede municipal com escolas de outros municípios vizinhos, visando um maior 

entrosamento e troca de experiências.  

8.  Colaborar no oferecimento de oportunidades  variadas  e  inovadoras  de  formação  

continuada  aos  profissionais  da educação.  
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09.  Colaborar para o uso de estratégias que permitam  aos  profissionais  sentirem-se  

responsáveis  pelo gerenciamento  de  sua  formação  continuada  e  de  seu  desenvolvimento  

profissional,  visando  à construção de sua autonomia.  

10. Valorizar as ações lançadas pelo MEC e pelo Estado, de melhoria e aproveitamento dos 

alunos do Ensino Médio, de forma a atingirem níveis satisfatórios de desempenho definidos e 

avaliados pelo Sistema de Avaliação da Educação Básica (SAEB), pelo Exame Nacional do Ensino 

Médio (ENEM), e solicitar aos órgãos competentes a disponibilização de avaliações com atividades 

adaptadas as necessidades especiais para alunos inclusos. 

12. Colaborar para a otimização das etapas de eficiência do sistema, para reduzir, em 5% 

ao ano a repetência e a evasão, de forma a diminuir para 04 anos o tempo médio de escolaridade 

para conclusão desse nível.  

13 Colaborar com as escolas na elaboração e vivência do projeto pedagógico e no 

gerenciamento dos recursos mínimos para manutenção do cotidiano escolar.  
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4. EDUCAÇÃO ESPECIAL 

4.1 Meta 4 – Inclusão 

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. 

 

4.2 DIAGNÓSTICO 

A Constituição Federal estabelece o direito de as pessoas com necessidades especiais 

receberem educação preferencialmente na rede regular de ensino (art. 208, III). A diretriz atual é a 

da plena integração dessas pessoas em todas as áreas da sociedade. Trata-se, portanto, de duas 

questões – o direito à educação, comum a todas as pessoas, e o direito de receber essa educação 

sempre que possível junto com as demais pessoas nas escolas "regulares" (BRASIL, 2002,p.94). 

A secretaria de Educação do Município de Pinhal de São Bento adotou a política de 

inclusão, tendo por princípio o direito de todos à educação escolar e a concepção de que todos são 

capazes de aprender, embora em ritmos diferenciados. 

Os alunos inclusos da área de surdez no ensino Fundamental e séries iniciais recebem o 

acompanhamento de uma intérprete formada em LIBRAS (Língua Brasileira de Sinais).  

A educação especial, no município, embora os números de matrícula nos estabelecimentos 

escolares ainda sejam baixos, porque no município existe uma Escola Especial APAE, esses alunos 

do contexto escolar, conta com professores, especializados nas áreas mental, visual e auditiva 

moderada.  

A equipe multiprofissional da rede municipal de ensino é composta por uma 

psicopedagoga, uma psicóloga e uma fonoaudióloga. Esses profissionais oportunizam condições 

que favorecem o desenvolvimento global das potencialidades dos alunos, visando a autonomia, 

melhor aprendizagem, inclusão social e educacional. 

A inclusão das pessoas portadoras de necessidades educativas especiais matriculadas nas 

escolas da Rede Municipal de Pinhal de São Bento, mobiliza a Secretaria Municipal de Educação 

por meio da equipe técnica, a diversificar ações e ampliar o nível de oferta do atendimento 

Educacional Especializado, a formação continuada de professores e o suporte pedagógico às 

Unidades Escolares, para garantir o direito do acesso e da permanência de todos os alunos 

matriculados.  
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Contudo faz-se necessário, entre outras ações, a ampliação e implementação da oferta de 

atendimento especializado, que responda às necessidades educacionais, em todos os níveis de 

ensino em que o aluno estiver inserido. 

Para assegurar as condições de aprendizagem desses alunos nas Unidades  Escolares, a 

Secretaria Municipal de Educação está ampliando as discussões, para aumentar investimentos, bem 

como implantar salas de recursos multifuncional, adaptar salas e toda infra estrutura necessária para 

mudar paradigmas e concepções a fim de construir um sistema educacional efetivamente inclusivo. 

Em conformidade com a Resolução 02/2001 do Conselho Nacional de Educação, artigo 6º 

para a identificação das necessidades educacionais especiais dos alunos e a tomada de decisões 

quanto ao atendimento necessário, à escola deve realizar, com assessoramento técnico, avaliação do 

aluno no processo de ensino e aprendizagem. 

O Sistema de Ensino do Município de Pinhal de São Bento adotou a política de inclusão,  

tendo por  princípio  o  direito  de  todos  à  educação  escolar  e  a  concepção  de  que  todos  são 

capazes de aprender, embora em ritmos diferenciados.  

Os alunos inclusos da área de surdez no ensino Fundamental  recebem o acompanhamento 

de uma intérprete formada em LIBRAS (Língua Brasileira de Sinais).   

A  educação  especial,  no  município,  embora  os  números  de  matrícula  nos 

estabelecimentos escolares ainda sejam baixos, em consequência da realidade cultural que  efetivou  

o  hábito  de  excluir  esses  alunos  do  contexto  escolar,  conta  com  professores, especializados 

nas áreas mental, visual e auditiva.   

A  equipe  multiprofissional  da  rede  municipal  de  ensino  é  composta  por  uma 

psicopedagoga,  uma  psicóloga  e  uma  fonoaudióloga.  Esses  profissionais  oportunizam 

condições  que  favorecem  o  desenvolvimento  global  das  potencialidades  dos  alunos, visando a 

autonomia, melhor aprendizagem, inclusão social e educacional. 

Contudo faz-se necessário, entre outras ações, a ampliação e implementação da oferta  de  

atendimento  especializado,  que  responda  às  necessidades  educacionais,  em todos os níveis de 

ensino em que o aluno estiver inserido.  

Para  assegurar  as  condições  de  aprendizagem  desses  alunos  nas  Unidades Escolares,  

a  Secretaria  Municipal  de  Educação  está  ampliando  as  discussões,  para aumentar 

investimentos, mudar paradigmas e concepções a fim de construir um sistema educacional 

efetivamente inclusivo. 
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4.3 APAE – Escola de Educação Especial Aline Mendes. 

 

 

APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Pinhal de são Bento – PR, 

fundada em 28 de novembro de 2001, localizada na Rua Doutor Govis nº 10, na cidade de Pinhal de 

São Bento– PR, de acordo com seu Estatuto Social é uma Entidade Civil, Filantrópica, de caráter 

Assistencial, Educacional, Cultural, de Saúde, de Estudo e Pesquisa, Desportivos e outros e de 

acordo com sua Inscrição no Cadastro de Pessoa Jurídica inscrita no CNPJ 04.882.396/0001-07, 

com objetivo de promover e articular ações de defesa de direitos, prevenção, orientações, prestação 

de serviços, apoio a família, direcionadas a melhoria da qualidade de vida da pessoa com 

deficiência intelectual, múltiplas deficiências e transtornos globais do desenvolvimento e a 

construção de uma sociedade justa e solidaria; 

Desde a sua fundação é mantenedora da Escola de Educação Especial Aline Mendes dos 

Santos qual tem por objetivo o atendimento educacional especializado para pessoas com deficiência 

intelectual, múltiplas deficiências e transtornos globais do desenvolvimento; Presta atendimento 

gratuito nesta área, bem como na área de habilitação e reabilitação e assistência social aos alunos e 

familiares; Neste contexto está inserida a APAE de Pinhal de São Bento, fundada em 28 de 

novembro de 2001, tendo como Registro C;N;A;S; Nº 71010;000873/2005-64;. 

Hoje a escola dispõe de uma área construída de 687 metros quadrados, com 4 salas de aula, 

3 banheiros, brinquedoteca com  acesso á sala de jogos, sala de informática, sala dos professores 

com lavabo, secretaria e sala de direção, conta também, com uma clínica com 6 salas com 

equipamentos para atividades as serem desenvolvidas pela equipe  clínica, no térreo  refeitório, sala 

de artesanato, costura, materiais de aluguel para festas infantis, casamento entre outros; Na parte 

externa a escola conta com parque recreativo,  e uma quadra coberta, atendendo gratuitamente a 38 

alunos dentre eles crianças, adolescentes e adultos na  área da deficiência intelectual, múltiplas 
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deficiências e transtornos globais do desenvolvimento, oriundos da zona rural e urbana bem como 

do município vizinho, sendo que, na maioria de baixo nível sócio – econômico e educacional; 

Em relação ao quadro de funcionários a escola hoje comporta: 9 docentes, 2 professores de 

artes,2 educação física  02 atendente, 02 auxiliar de serviços gerais, 01 merendeira, 01 diretor, 01 

secretária, 01 psicólogo, 01 fonoaudiólogo, 01 terapeuta ocupacional, 01 assistente social, 01 

médico psiquiatra, 02 fisioterapeuta, 01 nutricionista, 01 contador; 

 

4.4 RELAÇÃO  DE RECURSOS HUMANOS FORMAÇÃO 

(Técnicos)  

 

NOME FUNÇÃO FORMAÇÃ

O 

(qual) 

PÓS 

GRADUA

ÇÃO 

PERÍODO 

 

M T M 

U 

N 

C 

I 

P 

    S 

U 

S 

        

Andressa 

Carniel 

Fisioterapeut

a 

Fisioterapia Educação 

Especial 

 

X X  X 

Elisane 

Terezinha 

Pereira 

Assistente 

Social 

Serviço 

social 

 X X  X 

Daiene 

Cristina de 

Souza 

Fonoaudiólo

ga 

Fonoaudiolo

gia 

 X X  X 

Daniela 

Freitas 

Vieira 

Terapeuta 

ocupacional 

Terapia 

Ocupaciona

l 

 X X  X 

João Artur Psiquiatra Psiquiatria Psiquiatria X   X 
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Borges 

Winkelma

nn 

Giovane 

Barbosa 

Lima 

Psicólogo Psicologia  X X  X 

Rafaela 

Paschoal 

Bandeira 

Fisioterapeut

a 

Fisioterapia Saúde 

mental 

X X  X 

Tatiane 

Stein 

Nutricionista Nutrição   x x  

Nelson 

Rech 

Contador Contabilidad

e 

 x x   

Carlos  

Alberto  

Weber dos 

Santos 

Docente Docente de 

Educação 

Física 

Educação 

Especial 

x x  16h/s 

Carla   

Leticia 

Kist 

Quincozes  

Agente II Cursando 

engenharia 

civil 

 x x   

Cleunir 

Pagno 

Becker 

Agente I Ensino 

médio 

 x x   

Clóvis 

Viera 

Velho 

 Licenciatura 

em Artes 

     

Diane  de 

|Fatima 

Coletto 

Pedagoga Licenciatura 

em 

Pedagogia 

Educação 

Especial 

x    

Daiane 

Savoldi 

Docente Licenciatura 

em Ciência 

Educação 

Especial 

 x   
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Viera 

Velho 

com 

habilitação 

em Química 

e Artes 

 Edna 

Machado 

Janh 

Agente I Licenciatura 

em 

Pedagogia 

Educação 

Especial 

x x   

 Elaine 

Bernate Z; 

da Silva 

Docente Licenciatura 

em 

Matemática 

 Educação 

Especial 

x x   

Geni 

Chaves da 

Silva 

Docente Licenciatura  

em Biologia 

Educação 

Especial 

 

Deficiência 

Intelectual 

Pós de 

Biologia 

x x   

 Graciele 

Pagno 

Becker 

Agente I Licenciatura 

em 

Pedagogia 

 x x   

Fernanda 

Barbieri 

Agente I Licenciatura 

em 

Pedagogia 

     

João 

Alceni dos 

Santos 

Docente Licenciatura 

em  

Educação 

Física 

Educação 

Especial 

Docência 

do Ensino 

Superior 

Treinament

o 

Desportiv

o 

 x   
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Juliana  

Souza 

Netto 

Pedagoga Licenciatura 

em 

Pedagogia 

Educação 

Especial 

 x   

Loreni 

Barcellos 

dos Santos 

Docente Licenciatura 

em 

Pedagogia e 

Artes 

Psicopedag

ogia 

educacion

al 

Educação 

Especial 

Inclusiva 

 x   

Luciana 

Kempa 

Docente Licenciatura 

em 

Matemática 

Psicopedag

ogia 

Clínica e 

Institucion

al 

Educação 

Especial 

x    

Keila 

Fiorese da 

Silva 

Direção Licenciatura 

em Ciências 

com 

habilitação 

em Química 

e educação 

Física 

Educação 

Especial 

Libras 

Metodologi

a do 

ensino de 

Educação 

Física 

x x   

 Marcia 

Joana 

Barbieri 

Docente Licenciatura 

em Língua 

Portuguesa 

 Educação 

Especial 

 x   

Marisangel

a da silva 

Chicheleir

o 

Agente I Licenciatura 

em 

Pedagogia 

Educação 

Especial 

Inclusiva 

x x   
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Paulo da 

Silva 

Faller 

Motorista   x x x  

 Rosely  

Maria 

Moreira 

Brito 

Docente Licenciatura 

em 

Pedagogia e 

Artes 

 Educação 

Especial  e 

Estudos 

Adicionais 

x    

Tatiana dos 

Santos 

Agente I  Cursando  

Pedagogia 

 x x   

 Zenir 

Camargo 

Andretti 

Docente  Licenciatura 

em Língua 

Portuguesa 

e  

Espanhola   

Supervisão 

Orientação 

e Gestão 

Escolar 

Português e 

espanhol 

x x   

Desde o ano de 2014 a Escola procura organizar-se de acordo preceitos legais preconizados 

na Constituição Federal (1988), na Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei n; 9;394/96) e no 

Estatuto da Criança e do Adolescente – Lei nº8069/90, para assegurar à criança, ao jovem e ao 

adulto com Deficiência Intelectual, Múltiplas Deficiências e Transtornos Globais do 

Desenvolvimento o acesso ao direito à educação, no ambiente da Escola de Educação Básica, na 

modalidade Educação Especial, em consonância com o movimento de inclusão das pessoas com 

deficiências; 

De acordo com os preceitos legais e documentos norteadores,  a organização de uma 

Escola de Educação Básica, na modalidade Educação Especial, com a oferta de níveis de ensino 

(Educação Infantil, Ensino Fundamental, Educação de Jovens e Adultos e Educação Profissional),  

deve assegurar aos educandos com Deficiência Intelectual e Múltiplas e Transtornos Globais do 

Desenvolvimento com significativos comprometimentos, tempos, espaços e oportunidades 

diferentes e adequadas ao seu desenvolvimento humano e percurso escolar; 

A organização das Escolas de Educação Básica, na modalidade Educação Especial tem 

como objetivo ofertar a Educação Infantil, Ensino Fundamental, Educação de Jovens e Adultos - 

Fase I e Educação Profissional por meio de um currículo flexível que possibilite aos educandos com 

Deficiência Intelectual, Múltiplas Deficiências e Transtornos Globais do Desenvolvimento, acesso à 

escolarização; 
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Desta forma a escola procura implementar políticas e ações que orientem o trabalho 

pedagógico realizado na escola, como espaço de atendimento educacional aos educandos que, pelas 

suas especificidades, demandam, além das adaptações institucionais e flexibilização das condições 

de oferta, atenção individualizada nas atividades escolares, apoio para a autonomia e socialização, 

suporte intensivo e continuado, bem como metodologias e adaptações significativas; 

Ressalta-se que esses educandos, em razão de sua deficiência ou transtornos, necessitam de 

atenção individualizada, pois se apresentam em situações diferentes de aprendizagem, de 

rendimentos acadêmicos e defasagens entre idade e série. Eles necessitam, portanto, de maior tempo 

de permanência em cada etapa ou ciclo, comparado a outros educandos de sua idade, para aprender, 

principalmente as convenções de leitura, escrita e cálculos matemáticos; 

Nesse sentido, a atual organização destaca como alicerce o percurso de formação do 

educando na Educação Básica e estabelece como propósito de sua primeira etapa, a Educação 

Infantil, por intermédio do trabalho de desenvolvimento integral da criança de zero a cinco anos, 

nas dimensões física, psicológica, intelectual e social. Para a segunda etapa, o Ensino Fundamental 

com foco na alfabetização e na construção do conhecimento. O educando, após completar 16 anos, 

poderá continuar seus estudos na Educação de Jovens e Adultos – EJA/Fase I, integrada a Educação 

Profissional – Formação Inicial, visando à sua inserção no mundo do trabalho. 

 

4.5 Educação Infantil 

A Educação Infantil, destinada a educandos com atraso no desenvolvimento 

biopsicossocial, na faixa etária de zero a cinco anos, considera as teorias do desenvolvimento 

integradas às áreas do conhecimento, ao se levar em conta o papel da Educação Infantil de 

complementar a educação da família e propiciar a democratização do acesso aos bens culturais e 

conhecimentos socialmente construídos; A escola deve-se constituir em um lugar de oportunidades 

para o desenvolvimento da criança nas dimensões física, emocional, cognitiva e social 

Dessa forma, a Educação Infantil é responsável por três funções indissociáveis: o cuidar, o 

educar e o brincar; 

Na Escola de Educação Básica, na modalidade Educação Especial, a Educação Infantil é 

organizada da seguinte forma: 

 Estimulação Essencial, para crianças de zero a três anos; 

 Educação Pré-Escolar, para crianças de quatro e cinco anos; 
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Na Escola de Educação Básica, na modalidade Educação Especial, o educando receberá os 

atendimentos: educacional especializado e clínico (fisioterapia, fonoaudiologia, terapia ocupacional, 

dentre outros), organizado por cronograma em contra turno; 

No atendimento por cronograma, a criança poderá ter duas matrículas concomitantes com 

códigos diferentes, uma em Centro Municipal de Educação Infantil (CEMEI) e/ou na Rede 

Particular e outra na Escola de Educação Básica, na modalidade Educação Especial; 

A base curricular ofertada na Educação Infantil segue os preceitos das Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a Educação Infantil, que compreende a integração entre os aspectos 

físicos, emocionais, afetivos, cognitivos, linguísticos e sociais da criança, complementados pelo 

atendimento educacional especializado, objetivando prevenir e/ou atenuar possíveis atrasos ou 

defasagens no processo evolutivo da criança, impostos pela sua condição; 

 

4.6  Estimulação Essencial 

A Estimulação Essencial é o programa educacional especializado e preventivo destinado às 

crianças na faixa etária de zero a três anos, com quadro evolutivo decorrente de fator genético, 

orgânico e/ou ambiental. Por intermédio desse programa, estimulam-se os processos cognitivos e 

motores, visando alcançar o pleno desenvolvimento da criança. Isso ocorre por meio de atividades 

educacionais e psicopedagógicas concebidas por professores especializados e em colaboração com 

a família, sendo complementado com atendimentos clínicos/terapêuticos; 

 

4.7  Educação Pré-Escolar 

A Educação Pré-Escolar é destinada às crianças na faixa etária de quatro e cinco anos, às 

quais o trabalho pedagógico é pautado no conhecimento de mundo, compreendendo a aquisição da 

linguagem oral e escrita, da matemática, da música, das artes, do movimento, da natureza e 

sociedade, concomitantemente às áreas do desenvolvimento cognitivo, motor e socioafetivo que se 

encontram defasadas, em consequência da deficiência e/ou transtornos. 

 

4.8 Ensino Fundamental 

O Ensino Fundamental, obrigatório e gratuito na Rede Pública, tem por objetivo a 

formação básica do cidadão; Essa fase do ensino consolida-se na LDB (1996) como a segunda etapa 

da Educação Básica e realiza-se por meio de conteúdos curriculares que integram conhecimentos 

úteis ao exercício da cidadania, incorporados a valores éticos e estéticos e que contemplem a 

autoestima do educando e atitudes adequadas ao convívio social. 
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Dessa forma, o Ensino Fundamental na Escola de Educação Básica, na modalidade 

Educação Especial, será organizado em um Ciclo Contínuo, com duração de 10 (dez) anos, 

destinado a educandos com Deficiência Intelectual, Múltiplas Deficiências e Transtornos Globais 

do Desenvolvimento na faixa etária de 6 a 15 anos. 

O Ciclo Contínuo organiza-se em 2 ciclos, que equivalem, respectivamente, ao 1;º e 2;º 

anos do Ensino Fundamental, sendo que o 1;º ciclo está subdividido em quatro etapas, com duração 

de quatro anos letivos, ou seja, um ano letivo para cada etapa; O 2;º ciclo subdividido em seis 

etapas, com duração de seis anos letivos, ou seja, um ano letivo para cada etapa; 

 

4.9 Educação de Jovens e Adultos – EJA e Educação Profissional; 

A modalidade de educação destinada a jovens e adultos fundamenta-se em condições de 

natureza social, ética e política, garantindo-se às pessoas, acima de 15 anos, o direito de acesso ao 

Ensino Fundamental. 

 Essa modalidade de ensino permite aos educandos percorrerem trajetórias de 

aprendizagens não padronizadas, respeitando-se o ritmo e o tempo de cada um, para apropriação 

dos conhecimentos e saberes historicamente construídos. 

Na Escola de Educação Básica, na modalidade Educação Especial, a oferta da Educação de 

Jovens e Adultos – EJA será integrada à Educação Profissional, para educandos com 16 anos ou 

mais, com Deficiência Intelectual, Múltiplas Deficiência se Transtornos Globais do 

Desenvolvimento que, pelas suas especificidades, não foram incluídos na escola comum, mas que 

têm o direito constitucional de dar continuidade aos estudos e/ou à conclusão da Educação Básica. 

 

4.1.1  Educação de Jovens e Adultos – EJA (Fase I) 

Esta modalidade de ensino tem como objetivo trabalhar os conteúdos acadêmicos 

expressos na proposta curricular da Educação de Jovens e Adultos –EJA, acrescidos os conteúdos 

da Educação Profissional. Assim como no Ensino Fundamental, o currículo deve ser adaptado em 

seus elementos e temporalidade, respeitando-se o ritmo, os estilos e as estratégias de aprendizagem 

de cada educando, de forma a oportunizar acesso à alfabetização e aos conteúdos formais, das três 

(3) áreas do conhecimento: Língua Portuguesa, Matemática e Estudos da Sociedade e da Natureza, 

bem como, ainda, o desenvolvimento de habilidades básicas referentes ao mundo do trabalho. O 

educando deverá cursar as disciplinas das áreas do conhecimento, simultaneamente. 
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Os conteúdos do 1;º ao 5;º ano, organizados em um Plano Curricular, devem contemplar 

conhecimentos acadêmicos adequados às condições pessoais, o domínio da leitura e da escrita, das 

operações matemáticas básicas e conhecimentos sobre a natureza e sociedade. 

O ingresso dos educandos acima de 16 anos, sem escolarização na Escola de Educação 

Básica, na modalidade Educação Especial, dar-se-á após avaliação diagnóstica para subsidiar a 

composição do ensalamento. 

O tempo de permanência do educando nessa modalidade dependerá de seu 

desenvolvimento acadêmico e os ajustes da temporalidade deverão ser realizados de acordo com as 

necessidades educacionais de cada um. 

 

4.1.2 Educação Profissional 

A oferta da Educação Profissional na Escola de Educação Básica, na modalidade Educação 

Especial, é integrada à matrícula do educando na Educação de Jovens e Adultos/EJA. 

Dessa forma, a Educação Profissional tem a finalidade de mediar, na esfera da educação e 

do trabalho, a preparação para o mundo do trabalho, desenvolver atitudes participativas, 

cooperativas e o senso crítico, permitindo ao educando conviver na sociedade da forma mais 

engajada possível, consciente de seus direitos e deveres sociais. 

A Educação Profissional tem como objetivos específicos propor alternativas ocupacionais 

e de trabalho ao educando, em suas especificidades, valorizar o ambiente natural, a formação de 

atitudes e valores, o fortalecimento das responsabilidades familiares, de solidariedade e de 

tolerância recíproca. 

A oferta da Educação Profissional na Escola de Educação Básica, na modalidade Educação 

Especial, divide-se em três unidades ocupacionais: 

 Unidade Ocupacional de Qualidade de Vida – visa proporcionar condições de 

vivências e experiências de situações que ofereçam bem-estar físico, mental e ocupacional, 

possibilitando a realização pessoal, o exercício da cidadania e o desenvolvimento da autonomia e de 

independência.  Esta unidade destina-se a educandos com múltiplas deficiências, que necessitam de 

ajuda e apoio intenso e permanente, os quais não apresentam condições cognitivas, físicas e ou 

psicológicas de frequentar as demais unidades ocupacionais; 

 Unidade Ocupacional de Produção – dará continuidade ao processo educacional com 

diferentes atividades formativas e de organização de instruções das diferentes formas de 

aprimoramento ocupacional. Destina-se a educandos, jovens e adultos, que apresentam condições 

de realizar, com segurança, operações descritas em ocupações e que necessitam do 
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acompanhamento sistemático para o aprimoramento do desempenho, podendo avançar para a 

Unidade Ocupacional de Formação Inicial ou permanecer nessa Unidade em processo contínuo; 

 

4.1.3 Inclusão 

A Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (2006) da qual  o Brasil é 

signatário, estabelece que deve-se assegurar um sistema de educação inclusiva em todos os níveis 

de ensino, em ambientes que maximizem o desenvolvimento acadêmico e social compatível com a 

meta da plena participação e inclusão, adotando medidas para garantir que: 

a) as pessoas com deficiência não sejam excluídas do sistema educacional geral, sob 

alegação de deficiência e que as crianças com deficiência não sejam excluídas do ensino 

fundamental gratuito e compulsório, sob alegação de deficiência;  

b) as pessoas com deficiência possam ter acesso ao ensino fundamental inclusivo, de 

qualidade e gratuito, em igualdade de condições com as demais pessoas na comunidade em que 

vivem (Art;24);  

O desafio da inclusão escolar é enfrentado como uma nova forma de repensar e reestruturar 

políticas e estratégias educacionais, de maneira a não apenas criar oportunidades de acesso para 

crianças, jovens e adultos com Deficiência, Transtornos Globais do Desenvolvimento e Altas 

Habilidades, mas, sobretudo, garantir condições indispensáveis, para que possam manter-se na 

escola e aprender; 

Na busca de solução percebemos que devemos avançar e acompanhar as transformações da 

sociedade é necessário adotar medidas e ações a fim de efetivar a inclusão educacional e assegurar 

igualdade de oportunidade, mediante articulações com os órgãos oficiais, sociedade e sistemas 

educacionais, viabilizando meios e implantar metas para garantir que as pessoas com deficiência, 

sejam respeitadas nas suas diferenças e ocupem espaços sociais onde possam exercer seus direitos 

plenos de cidadania. 

 

4.1.4 ESTRATÉGIAS 

1. Adaptar, gradativamente em um período Maximo de três anos, a partir da aprovação 

deste Plano, os prédios escolares, em observância ao cumprimento dos padrões mínimos nas 

legislações pertinentes e nas normas técnicas da ABNT, para o recebimento e permanência dos 

alunos com necessidades educacionais especiais;  

2. Autorizar, a partir da vigência deste Plano, somente a construção de prédios 

escolares, públicos ou privados, que estejam em conformidade com os padrões de infra-estrutura 
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estabelecidos nacionalmente nas legislações pertinentes, para o atendimento aos alunos com 

necessidades especiais; 

3. Universalizar, a partir da vigência deste Plano, o atendimento educacional 

especializado, preferencialmente, na rede pública municipal, em todo o fluxo de escolarização, 

garantindo o acesso, a permanência e o progresso acadêmico dos alunos com necessidades 

educacionais especiais; 

4. Assegurar, a partir da vigência deste Plano, na Proposta Pedagógica das instituições 

de ensino, a inclusão do atendimento às necessidades educacionais especiais dos alunos;  

5. Apoiar, a partir da vigência deste Plano, em conjunto com as áreas da saúde e ação 

social, o desenvolvimento de campanhas de prevenção das deficiências, especialmente nas 

instituições de ensino; 

6. Incluir, a partir da aprovação deste Plano, nos indicadores institucionais municipais 

do recenseamento da população com deficiência, as pessoas com condutas típicas e superdotação, 

com vistas à oferta de atendimento educacional especializado; 

7. Viabilizar, a partir da vigência deste Plano, programas de atendimento aos alunos 

com altas habilidades nas áreas artísticas, intelectuais ou psicomotoras, quando for detectada a 

presença desta clientela na rede municipal de ensino;  

8. Assegurar, a partir da vigência deste Plano, o apoio técnico e financeiro prestado à 

instituição privada sem fim lucrativo com atuação exclusiva em Educação Especial no Município 

(APAE) (transporte escolar, merenda escolar e material pedagógico;), por meio de legislação 

específica a ser enviada a Câmara dos vereadores, sendo efetuado estudo de impacto financeiro 

desse possível convênio; 

9. Proporcionar, após a aprovação deste Plano, aos professores e demais profissionais 

do ensino regular da rede municipal de ensino, cursos de aperfeiçoamento, qualificação e 

acompanhamento para o atendimento aos Educandos com Necessidades Educacionais Especiais 

inclusos nas salas regulares;  

10. Disponibilizar, a partir da vigência deste Plano, materiais didático-pedagógicos 

adaptados para as escolas, de forma que possam atender com qualidade, o aluno com Necessidades 

Educativas Especiais; 

11. Implantar, a partir da vigência deste Plano o ensino da Língua Brasileira de Sinais 

para os alunos surdos e, sempre que possível, para seus familiares e para os profissionais da unidade 

escolar da rede municipal de ensino, mediante um programa de formação de monitores; 
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12. Apoiar, a partir da vigência deste Plano, a inclusão de pessoas com necessidades 

especiais nos programas ofertados pelo setor municipal de esporte e lazer; 

13. Estabelecer, a partir da vigência deste Plano, cooperação com as áreas de saúde, 

previdência e Secretárias de Assistência Social, para tornar disponíveis órteses e próteses aos 

educandos que necessitam, bem como atendimento especializado quando for necessário; 

14. Desenvolver, a partir da vigência deste Plano, em parceria com as áreas de saúde e 

assistência social, programas destinados a ampliar a oferta da estimulação precoce (interação 

educativa adequada) para as crianças com necessidades sociais, culturais, educacionais especiais e 

econômico matriculadas nas instituições municipais de Educação Infantil;  

15. Apoiar, a partir da vigência deste Plano, os programas da Secretaria do Trabalho, 

Emprego e Ação Social, para cadastramento, qualificação e encaminhamento de pessoas com 

necessidades especiais no mercado de trabalho; 

16. Ampliar, a partir da vigência deste Plano, o fornecimento e o uso de equipamentos de 

informática como apoio à aprendizagem do educando com necessidades especiais, inclusive através 

de parceria com organizações voltadas a esse tipo de atendimento;  

17. Garantir, a partir da vigência deste Plano, em parceria com a Secretaria Municipal de 

Saúde a generalização da aplicação de testes de acuidade visual e auditiva em todas as instituições 

de Educação Infantil e Ensino Fundamental da rede municipal de ensino, em parceria com a área de 

saúde, de forma a detectar problemas e oferecer apoio adequado às crianças especiais; 

18. Viabilizar, a partir da vigência deste Plano, em até quatro anos, um espaço próprio 

para o desenvolvimento de oficinas ligadas à arte, informática e música, voltadas ao atendimento 

dos alunos com necessidades educacionais especiais nas escolas da rede municipal de educação 

com profissionais específicos. 

19. Assegurar, a partir da vigência deste Plano, transporte escolar com as adaptações 

necessárias aos alunos que apresentam dificuldade de locomoção, implantando pontos estratégicos 

para a espera do referido transporte, até o terceiro ano de vigência desta plano. 

20. Viabilizar a partir da vigência deste Plano ao Departamento de Educação um 

Pedagogo com Especialização em Educação Especial para coordenar e dar suporte pedagógico aos 

professores do ensino regular e professores de classes  especiais e salas de recurso; 

21. Assegurar a inclusão consciente dos alunos com necessidades educativas especiais 

em classe de ensino regular; 

22. Implantar e dinamizar salas de apoio pedagógico, com professor especializado em 

psicopedagogia e com recursos psicopedagógicos; 
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23. Possibilitar parceiras com instituições da área da saúde , para atendimento aos alunos 

com necessidades educativas especiais sem diagnósticos, que necessitam de exames , cirurgia e/ou 

acompanhamento especializado; 

24. Fornecer, a partir da vigência deste plano, material didático especifico e auxilio 

óptico   necessário para pessoas com necessidades educativas especiais; 

25. Equipar as escolas com salas de recursos para auxiliar o professor no atendimento ao 

portador com necessidade especial, até o segundo ano de vigência deste plano; 

26. Procurar meios, através de entes governamentais para ampliar durante a vigência 

deste plano transporte escolar com as adaptações necessárias aos alunos que apresentem 

dificuldades de locomoção, baixa mobilidade e dependência de alto cuidado, atendidos no 

município, garantindo a companhia de um responsável quando necessário. 

27.  Procurar, estudos para implantar as diretrizes, normas e lei para uma terminalidade  

especifica para os alunos com necessidades especiais ; 

28. Articular durante a vigência deste plano as ações de educação especial com a política 

de educação para o trabalho estabelecendo parcerias com  organizações governamentais e não 

governamentais, para o desenvolvimento  de programas de qualificação profissional, assegurando as 

adaptações curriculares necessárias para promover e inserir as pessoas com necessidades especiais 

no mercado de trabalho; 

29.  Criar, a partir da aprovação deste plano um banco de dados que mantenha atualizado 

o censo sobre a população do município a ser atendida pela educação especial, de modo a realizar o 

encaminhamento destes  a instituição responsável; 

30. Assegurar e ampliar, a partir do primeiro ano vigência deste Plano, o atendimento da 

equipe multiprofissional (fonoaudióloga, psicólogo e psicopedagoga) para realização de avaliações 

e acompanhamento de crianças com necessidades educativas especiais a partir de zero ano, no prazo 

de dois anos, a contar da aprovação do PME; 

31. Organizar dia Municipal de atividades educacionais especiais, com apresentação de 

danças, canções, teatros, passeios para conhecimento, recreações produzidos pela educação especial 

e apoio da cultura. 

32. Garantir as escolas de educação especial, auxílio de profissionais de educação física 

para desenvolvimento de atividades esportivas em diversas modalidades, fazendo com que a 

inclusão ocorra também no esporte.  

33. .  Assegurar, durante  a  vigência  deste  Plano,  o  atendimento  aos  alunos  com 

necessidades  educacionais  especiais,  na  rede  regular  de  ensino,  com  profissionais 
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especializados,  respeitando  o  direito  ao  atendimento  adequado  em  seus  diferentes aspectos, 

bem como em instituições especializadas conforme a legislação específica.   
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5. Meta 5 – Alfabetização Infantil 

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

fundamental. 

 

 

5.1 ESTRATÉGIAS 

A tarefa, essencial para o sucesso dos alunos em toda a trajetória escolar, é complexa. Os 

resultados da Avaliação  dos alunos da rede Pública municipal de Pinhal de São Bento  e da 

aprovação realizada nos anos anteriores a 2015, revelam que apenas 80% dos alunos  que concluem 

o  3º ano  aprenderam a ler e escrever fluentemente os demais apresentam dificuldades na leitura 

escrita e cálculos matemáticos, são estes alunos que freqüentam salas de recursos,classe especial e 

salas de atividades complementares. 

As formações do Pnaic em Pinhal de São Bento começaram em 2013 e foram concentradas 

nas áreas da leitura e da escrita. No ano de 2014 o foco foi o ensino da Matemática. A abrangência e 

o compartilhamento de responsabilidades são as principais características da iniciativa. O fato de 

haver uma mobilização nacional em torno de uma meta específica é muito rico. O que antes parecia 

ser um dever só do professor passa a ser de todos. Outro ponto conta a favor do Pnaic: a 

aproximação com as instituições de Ensino Superior que capacitam os professores orientadores que 

formam os alfabetizadores. 

Em Pinhal de São Bento a Secretaria Municipal de Educação destinou um professor 

pedagogo para acompanhar e orientar grupos de estudos e acompanhar o desenvolvimento da 

prática do professor e o aprendizado do aluno, um professor pedagogo para supervisionar, avaliar e 

dar suporte a base de dados e informações usando a base de dados da PROVINHA BRASIL  e 

prova ANA e outras avaliações pertinentes. 

Um  dos entraves encontradas na capacitação para a idade certa em Pinhal de São Bento  é 

a alfabetização bilíngüe para surdos. 

  Uma ação importante que ainda é uma falha no ciclo de alfabetização, é a articulação 

pedagógica entre as estratégias desenvolvidas na pré escola e aquelas que são utilizadas no ciclo de 

alfabetização. 

 

 

5.1 ESTRATÉGIAS 
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1. Fomentar a estruturação do ensino fundamental de nove anos com foco na organização de 

ciclo de alfabetização com duração de três anos, a fim de garantir a alfabetização plena de todas as crianças, 

no máximo até o final do terceiro ano. 

2. Aplicar exame periódico específico para aferir a alfabetização das crianças, a partir da 

vigência deste plano. 

3.  Utilizar tecnologias educacionais para alfabetização de crianças, assegurada a diversidade de 

métodos e propostas pedagógicas, até o segundo ano de vigência deste plano; 

4. Universalizar o atendimento de toda a clientela do ensino fundamental, nos cincos primeiros 

anos, garantindo o acesso e a permanência de todas as crianças na escola; 

5. Aplicar métodos pedagógicos que visem à melhoria do processo de alfabetização.  

6. Fortalecer a formação continuada dos professores alfabetizadores, em parceira com as IES da 

região. 

7. Garantir que todas as crianças saibam ler e escrever até os 8 anos, ao concluir o 3º 

ano  é o objetivo do Pacto Nacional para Alfabetização na Idade Certa (Pnaic), iniciativa do 

governo federal - em parceria com estados, municípios e universidades - que visa oferecer formação 

continuada a professores alfabetizadores.  

 

 

6. Meta 6 – Educação 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 educação básica. 

 

6.1 DIAGNÓSTICO 

O Município de Pinhal de São Bento não oferece o ensino integral, e para atender a meta 

precisamos adequar as duas escolas existentes,  ampliar ou construir no mínimo seis  salas de aulas, 

bibliotecas, ampliar o laboratório de computação, pois atualmente temos trezentos e vinte quatro 

alunos e somente oito computadores em bom estado de funcionamento, construir refeitórios área de 

lazer com infra-instrutora necessária para dar condições a uma Educação integral e integrada de 

qualidade. 

Para atender a demanda de alunos no ensino integral os veículos atualmente disponíveis 

para o transporte escolar serão insuficientes, havendo a necessidade de adquirir mais cinco ônibus 

bem como, realizar concurso para a contratação de mais motoristas.   
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6.2 ESTRATÉGIAS 

1 - Oferecer a educação infantil, de zero a cinco anos, em tempo integral, para todos os 

alunos, até o final do oitavo ano da aprovação deste plano. 

2 - Implantar os cinco primeiros anos do ensino fundamental em período integral, com no 

mínimo 7 horas diárias, em 50% das escolas até o final da vigência deste plano.  

3 - Organizar projeto pedagógico integrado com a base comum nacional e as atividades 

complementares, antes da implantação efetiva da modalidade; 

4- Permitir a utilização de espaços físicos de propriedade do Município pela rede estadual 

de ensino, como colaboração para que os anos finais do ensino fundamental também serem 

oferecidos em tempo integral, 

 

 

7. Meta 7 – Qualidade da Educação Básica/IDEB 

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: 6,0 nos anos iniciais do ensino fundamental; 5,5 nos anos finais do ensino 

fundamental; 5,2 no ensino médio. 

 

 7.1 Prova Brasil 

 
Matemática Língua Portuguesa  N i 

Ano 

 

Proficiência 

Média 

Proficiência 

Padronizada 

Proficiência 

Média 

Proficiência 

Padronizada 
  

2005 167,8 4,1 154,6 3,8 3,98 

2007 197,0 5,2 156,4 3,9 4,57 

2009 191,2 5,0 162,7 4,1 4,57 

2011 208,2 5,7 186,8 5,0 5,33 

2013  205,2 5,5 185,8 5,0 5,26 

 

 

 



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

PINHAL DE SÃO BENTO/PR 

 

 

48 

7.2 DIAGNÓSTICO 

 

O Ideb pode servir tanto como uma bússola para apontar necessidades e ajudar uma rede a 

desenvolver a sua qualidade no ensino, como para direcionar políticas de distribuição de recursos da 

secretaria de Educação e nortear Gestores educacionais sobre investimentos e ações.  Infelizmente o 

olhar ao Ideb, em Pinhal de São Bento não é levado a sério com bancas de debates de indicadores  

analisando qual o impacto do aprendizado  português e matemática, e o do fluxo aprovação, 

reprovação e evasão, precisamos, portanto, promover  um olhar sobre a realidade educacional a 

partir de dados, informações e indicadores.  

Outra ação importante para avançarmos em qualidade é a avaliação periódica da prática 

pedagógica da Rede Municipal de Educação, qual é feita atualmente para os anos da alfabetização, 

ou seja do 1° ao 3° ano,  e é feita através do PNAIC. Raramente a escola se auto avalia. 

Todas as escolas da rede municipal de Educação tem internet  e computadores mas em 

quantidade insuficiente pois não atingem a meta de um computador para cada três alunos. 

 4ª série / 5º ano 

   

Ideb Observado 

Município  2005 2007 2009 2011 2013 

PINHAL DE 

SAO BENTO 

 

3.9 

 

4.2 

 

4.3 

 

5.1 

 

5.2 

 

 

4ª série / 5º ano 

Metas projetadas 

Município 2007 2008 2011 2013 2015 2017 2019 2021 

Pinhal de São 

Bento 

4.0 4.3 4.7 5.0 5.3 5.6 5.8 6.1 

 

6ª série / 9º ano 
 

 
 

 

   

Ideb Observado 



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

PINHAL DE SÃO BENTO/PR 

 

 

49 

Município

 
2005 2007 2009 2011 2013 

PINHAL 

DE SAO 

BENTO 

 

3.3 

 

4.0  

 

4.1 

 

4.0 

 

4.0 

 

Metas projetadas 

Municípi

o 

2007 2008 2011 2013 2015 2017 2019 2021 

Pinhal de 

São 

Bento 

3.3 3.5 3.8 4.2 4.5 4.8 5.1 5.3 

 

 

ESTRATÉGIAS 

1. Assegurar que: a) no 5º ano de vigência deste PME, pelo menos 70% dos alunos do 

Ensino Fundamental – Anos Iniciais, tenham alcançado nível suficiente de aprendizado em  relação  

aos  direitos  e  objetivos  de  aprendizagem e desenvolvimento de seu ano de estudo, e 50%, pelo 

menos, o nível desejável; b) no último ano de vigência deste PME, todos os estudantes do Ensino 

Fundamental – Anos Iniciais, alcancem  nível  suficiente  de  aprendizado  em  relação  aos  direitos  

e objetivos de aprendizagem e desenvolvimento de seu ano de estudo, e 80%, pelo menos, o nível 

desejável; 

2. Adequar  e  consolidar  o  processo  contínuo  de  autoavaliação  das  escolas  de 

Educação Básica, por meio de instrumentos de avaliação institucional que orientem as  dimensões  a  

serem  fortalecidas,  destacando-se  a  elaboração  de  planejamento estratégico, a melhoria contínua 

da qualidade educacional, a formação continuada dos/das profissionais da educação e o 

aprimoramento da gestão democrática; 

3. Garantir transporte gratuito para todos (as) os (as) estudantes da educação do campo 

na faixa etária da educação escolar obrigatória, mediante renovação e padronização integral da frota 

de veículos, de acordo com especificações definidas pelo Instituto Nacional de Metrologia, 

Qualidade e Tecnologia - INMETRO, e financiamento compartilhado, com participação da União 

proporcional às necessidades dos entes federados, visando a reduzir a evasão escolar e o tempo 

médio de deslocamento a partir de cada situação local;  
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4. Universalizar, com o apoio da União e Estado, o acesso à rede mundial de 

computadores em banda larga de alta velocidade, até o final da década, aumentar a relação 

computador/aluno (a) nas escolas da rede pública de educação básica, promovendo a utilização 

pedagógica das tecnologias da informação e da comunicação; 

5. Possibilitar aos estudantes, com apoio da União e Estado, condições de acesso a 

espaços para a prática esportiva, acesso a bens culturais e artísticos e a equipamentos e laboratórios  

em  cada  edifício  escolar,  para  melhoria  do  processo  de  ensino-aprendizagem; 

6. Prover, com apoio da União e Estado, equipamentos e recursos tecnológicos digitais 

para a utilização pedagógica no ambiente escolar a todas as escolas públicas da educação básica 

municipal, criando, inclusive, mecanismos para implementação das condições necessárias para a 

universalização das bibliotecas nas instituições educacionais, com acesso a redes digitais de 

computadores, inclusive a internet; 

7. Garantir políticas de combate à violência na escola, inclusive pelo desenvolvimento 

de ações destinadas à capacitação de educadores para detecção dos sinais de suas causas, como a 

violência doméstica e sexual, favorecendo a adoção das providências adequadas para promover a 

construção da cultura de paz e um ambiente escolar dotado de segurança para a comunidade; 

8. Promover ações de estímulo às escolas que melhorarem o desempenho no Ideb, de 

modo a valorizar o mérito do corpo docente, da direção e da comunidade escolar; 

9. Implementar  e desenvolver ações atividades pedagógicas, como salas de apoio e 

contra turno para os alunos dos anos iniciais do ensino  fundamental, que apresentem baixo 

rendimento, com o  objetivo de elevar o rendimento dos alunos destas escolas; 

10. Assegurar a elevação progressiva do nível de desempenho dos alunos mediante a 

implantação de um programa de monitoramento que utilize os indicadores do Sistema Nacional de 

Avaliação da Educação Básica e dos sistemas de avaliação dos Estados e Municípios que venham a 

ser desenvolvidos. 

11. Realizar reuniões periódicas entre a equipe pedagógica da rede municipal e da rede 

estadual de ensino para ações conjuntas visando a melhoria da qualidade de ensino. 

12. Estabelecer com a equipe do Núcleo Regional de Ensino metas de qualidade, através 

de avaliações para os alunos do 5º ano, como forma de eliminar lacunas de conhecimento para os 

anos seguintes.  

 

8. Meta 8 – Elevação da escolaridade/Diversidade 
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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, 

para as populações do campo, da região de menor escolaridade no País e dos 25% (vinte e 

cinco por cento) mais pobres, e igualar a escolaridade média entre negros e não negros 

declarados à Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE. 

 

 

8.1 DIAGNÓSTICO  

Durante muitas décadas a Educação do Campo ficou à margem das políticas públicas em 

educação.  O esquecimento e até o desinteresse levou a educação do campo  a  sérios  e  crônicos  

problemas:  analfabetismo,  crianças,  adolescentes  e  jovens fora  da  escola,  sem  escolas,  

defasagem  idade/série,  repetências  e  reprovação, conteúdos inadequados.  

A  Lei  de  Diretrizes  e  Bases  da  Educação  Nacional  de  1961,  em  seu  art.  105, 

estabeleceu que “os poderes públicos instituirão e ampararão serviços e entidades que mantenham  

na  zona  rural,  escolas  capazes  de  favorecer  a  adaptação  do  homem  ao meio e o estímulo de 

vocações profissionais”.  

Apenas a partir da década de 90, as comunidades do campo obtiveram do poder público a 

abordagem da educação do campo como uma questão de interesse nacional ou,  pelo  menos,  se  

fizeram  ouvir  como  sujeitos  de  direito. 

Atualmente o  Ministério  da Educação, volta-se para a “construção de uma política 

nacional de educação do campo”, escutando  as  “demais  esferas  da  gestão  do  Estado  e  com  os  

movimentos  e organizações  sociais  do  campo  brasileiro”.  Foi  criada  a  Secretaria  de  

Educação Continuada,  Alfabetização  e  Diversidade  (SECAD),  tendo  em  sua  estrutura  a 

Coordenação-Geral  de  Educação  do  Campo  “que  está  a  coordenar  um  “movimento nacional” 

de construção dessas políticas de educação para o campo” (MEC, 2008).  

A  Educação  do  Campo,  modalidade  da  Educação  Básica,  define-se  pela vinculação  

das  questões  inerentes  à  vida  e  trabalho  do  homem  do  campo,  a  partir  da realidade  vivida  

pelos  alunos  residentes  no  meio  rural,  com  os  conteúdos  e  questões trabalhadas  no  contexto  

escolar,  transversalizando  com  as  necessidades  e peculiaridades da vida rural.   

A população do campo tem uma raiz cultural própria, um jeito de viver e trabalhar distinto  

daquele  do  mundo  urbano,  o  que  inclui  diferentes  maneiras  de  ver  o  tempo,  o espaço,  o  

meio  ambiente  e  de  se  relacionar  com  eles.  São  diferentes  também  seus modos de viver e de 
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organizar a família, a comunidade, o trabalho e a educação. Nestes processos,  em  que  produzem  

sua  existência,  vão  também,  se  produzindo  como  seres humanos.   

As políticas públicas devem garantir o direito do povo do campo, bem como uma educação 

que seja no campo, e do campo. A perspectiva da Educação do Campo é exatamente a de educar as 

pessoas que trabalham no campo, para que se organizem e assumam a condição de sujeitos da 

direção de seu destino.  

Embora  a  população  rural  de  Pinhal de São Bento  seja  pequena a escola não apresenta 

características de atendimentos da população rural e  apresente  tendência  a participar  cada  vez  

mais  das  culturas  urbanas,  atenção  especial  deve  ser  dada    na questão curricular, devido ao 

fato de que as populações rurais de Pinhal de São Bento ainda podem apresentar diferenças 

culturais em relação aos grupos urbanos, dos quais também são oriundos os educadores e, na 

questão da freqüência, dada a sazonalidade do trabalho rural.  

De acordo com dados fornecidos pela Secretaria  Municipal  de  Educação,  foram 

nucleadas as unidades escolares rurais até 2009. 

 

8.2 ESTRATÉGIAS 

 

1. Ampliar a oferta de EJA fase I para os segmentos populacionais que estejam fora da 

escola, associando-se a isso outras estratégias que garantam a continuidade da escolarização, após a 

alfabetização inicial; 

2. Viabilizar o acesso a exames de certificação da conclusão dos ensinos fundamental e 

médio; 

3. Acompanhar o monitoramento do acesso à escola, específicos para os segmentos 

populacionais considerados, identificando-se os motivos de absenteísmo;  

4. Estimular a frequência e permanência do estudante com apoio à aprendizagem, de 

maneira a viabilizar  a  ampliação  do atendimento desses na Rede Pública de Ensino; 

5. Implementar mecanismos para busca ativa da população com 15 anos ou mais em 

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

visando a erradicação do analfabetismo, a partir do segundo ano do plano; 

 

9. Meta 9 – Alfabetização de jovens e adultos 

Elevar a taxa de alfabetização da população com 15 (quinze) anos ou mais para 93,5% 

(noventa e três inteiros e cinco décimos por cento) até 2015 e, até o final da vigência deste PNE, 
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erradicar o analfabetismo absoluto e reduzir em 50% (cinquenta por cento) a taxa de 

analfabetismo funcional. 

 

9.1 Diagnóstico 

A Educação de jovens e adultos é uma modalidade de ensino constituída não somente num 

desafio pedagógico, mas principalmente em uma dívida social. A exclusão de jovens, adultos e 

idosos do processo educativo os priva de outros direitos fundamentais como o exercício pleno dA 

cidadania, o acesso a herança cultural brasileira e da humanidade e, especialmente, o acesso ao 

mercado de trabalho, com consequências profundas para a construção de uma sociedade justa, 

democrática e solidária.  

A erradicação do analfabetismo é preocupação do Brasil e dos municípios. Aqueles que 

não tiveram acesso ou a continuidade de estudos na idade própria podem fazê-lo agora. Temos 

nossas escolas com salas ociosas à noite que podem acolher os candidatos a EJA. (Educação de 

Jovens e Adultos)  

É preciso acreditar, incentivar e promover a estima desta clientela. São pais que sentem 

dificuldades em acompanhar os filhos nas escolas regulares, são jovens que perdem oportunidades 

de promoção no trabalho, mas que sentem que nunca é tarde para começar ou recomeçar.  

A EJA foi o campo da Educação Municipal que menos avançou conforme revelam os 

dados apresentados nas tabelas descritas.  Apesar da existência de um percentual alto de alunos em 

potencial para esta modalidade a baixa procura ainda não possibilitou a abertura de turmas em todas 

as unidades escolares da rede.  

É situação preocupante, pois são ainda adolescentes, jovens, adultos e idosos que às vezes 

ficam à mercê das situações geradoras de problemas sociais.  Estão sujeitos ao envolvimento com 

drogas, ao subemprego, à prostituição. Nossos analfabetos são, na maioria, alunos evadidos do 

Ensino Fundamental e jovens de classe média baixa.  Apresentam certa resistência ao chamado para 

a volta às aulas.  

O ritmo acelerado da construção de conhecimentos da humanidade alerta para o fato de 

que não se pode restringir a  educação  de  jovens  e  adultos  a  alfabetização  e  a  escolaridade 

básica. É preciso oferecer oportunidades de aprendizado o tempo todo, a todos, inclusive aos 

escolarizados, sob pena de serem atropelados pela velocidade e pela quantidade de informações e 

conhecimentos novos.  

Na perspectiva de atender aos princípios norteadores da educação é mister a criação de 

propostas alternativas para promover a igualdade de condições para o acesso e permanência do 
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aluno  no  processo  educativo,  a  utilização  de  concepções  pedagógicas  que  valorizem  a 

experiência extra-escolar e a vinculação da educação com o trabalho e com as práticas sociais.  

O Município de Pinhal de São Bento, no ano de 2005 apresentava uma taxa de 

analfabetismo de 21% da população de 15 ou mais, em 2010 esta população com ensino 

fundamental incompleto e analfabetos é de 10,94%. Portanto esta população é de aproximadamente 

260 pessoas. 

Para suplementar o atendimento a esta população atualmente a única articulação existente 

entre a secretaria de saúde é através do programa olhar Brasil, isto no ano de 2014. Outras 

articulações com a assistência social eram feitas quando o município tinha uma parceria com o 

governo do estado para a superação do analfabetismo, que teve início no ano de 2006 a 2010, foram 

estas ações que contribuíram para baixar a taxa de analfabetos 21% sem contar os analfabetos 

funcionais. 

Os professores de Educação de jovens e adultos recebem formação específica, mas através 

da Secretaria de Estado de Educação. Neste momento não há grande incentivo por parte da 

Secretaria Municipal de Educação para que as pessoas matriculem-se e frequentem o curso. 

Já houve campanhas de conscientização e busca ativa para a matrícula em EJA mas, após 

2010 não houve mais estas campanhas. Exceto para o PARANÀ ALFABETIZADO. 

 

9.2 ESTRATÉGIAS DO MUNICÍPIO PARA A ALFABETIZAÇÃO DE 

JOVENS E ADULTOS  (FASE I) 

1. Estabelecer, a partir da aprovação deste Plano Municipal de Educação, programas 

visando alfabetizar 90% dos jovens e adultos residentes no município em 05 anos e, até o final da 

década, eliminar o analfabetismo no Município. 

2. Garantir, a partir de 2016, a ampliação dos recursos destinados ao Programa de 

Educação de Jovens e Adultos no orçamento do Município que permitam uma ampliação anual de 

30% do atendimento. 

3. Assegurar, em 5 anos, a oferta de educação de jovens e adultos equivalente aos cinco 

primeiros anos do ensino fundamental, para 90% da população de 15 anos e mais, que não tenha 

atingido este nível de escolaridade. 

4. Garantir a oferta gratuita da educação de jovens e adultos a todos os que não tiveram 

acesso à educação básica na idade própria, nas fases e modalidades de responsabilidade do 

município; 
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5. Incentivar ações de alfabetização de jovens e adultos com garantia de continuidade 

da escolarização básica 

6. Apoia projetos inovadores na educação de jovens e adultos que visem ao 

desenvolvimento de modelos adequados às necessidades específicas desses (as) alunos (as); 

7. Incentivar a participação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) para a 

conclusão  dessa  etapa  de  ensino. 

8. Incentivar a formação continuada de docentes das redes públicas que atuam na 

educação de jovens e adultos. 

9. Garantir a elaboração de currículo e proposta pedagógicos adequados a esta 

modalidade de ensino. 

10. Ofertar merenda escolar de qualidade, preferencialmente do tipo refeição. 

 

9.3 ESTRATÉGIAS DO MUNICÍPIO PARA A EDUCAÇÃO DE JOVENS E 

ADULTOS (FASE II E FASE III) DE RESPONSABILIDADE DO ESTADO 

1. Realizar levantamentos junto à rede municipal e particular e junto à comunidade, 

para verificar quantos jovens e adultos ainda não completaram o ensino fundamental e o ensino 

médio. 

2. Efetuar um trabalho de incentivo junto aos concluintes da Fase I para que prossigam 

seus estudos na Fase II. 

3. Permitir, mediante convênio firmado entre o Município e o Estado, o uso de escolas 

municipais no turno noturno para o oferecimento da educação de jovens e adultos, Fase II e Fase 

III. 

 

10. Meta 10 – EJA Integrada 

Oferecer, no mínimo, 25% (vinte e cinco por cento) das matrículas de educação de 

jovens e adultos, nos ensinos fundamental e médio, na forma integrada à educação profissional. 

 

10.1 Diagnóstico 

O Colégio Estadual Presidente Vargas de Pinhal de São Bento tem duas turmas de alunos 

de EJA, uma de Ensino Médio e outra de Ensino fundamental séries Finais EJA_II, mas é uma 

extensão do colégio Nereu Perondi de Ampére, cidade vizinha. 

 

10.2 Estratégias. 
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1. Expandir as matriculas na educação de jovens e adultos, de modo a articular a formação 

inicial e continuada de trabalhadores com a educação profissional, objetivando a elevação do nível 

de escolaridade do trabalhador e da trabalhadora, 

2. Fomentar a integração de jovens e adultos com a educação profissional, em cursos 

planejados, de acordo com as características do público dos jovens e adultos considerando as 

especificidades das populações itinerantes e do campo, inclusive na modalidade de educação à 

distância. 

3. Ampliar as oportunidades profissionais dos jovens e adultos com deficiência e baixo 

nível de escolaridade, por meio de acesso à educação de jovens e adultos articulada à educação 

profissional. 

4. Participar de programa nacional de reestruturação e aquisição de equipamentos voltados 

à expansão e à melhoria da rede física de escolas públicas que atuam na educação de jovens e 

adultos integrada à educação profissional, garantindo a acessibilidade à pessoa com deficiência. 

5. Estimular a diversidade curricular da educação de jovens e adultos, articulando a 

formação básica e a preparação para o mundo do trabalho e estabelecendo inter-relações entre teoria 

e prática nos eixos da ciência, do trabalho, da tecnologia e da cultura e cidadania, de forma a 

organizar o tempo e o espaço pedagógicos adequados às características desses alunos e alunas. 

6. Auxiliar as instituições que ofertam educação de jovens e adultos na busca ativa de 

educandos; 

7. Contribuir no processo de organização de espaço pedagógico adequados às 

características do público alvo; 

8. Assegurar a distribuição gratuita de material escolar, pedagógico e didático para os 

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

plano; 

 

11. Meta 11 – Educação Profissional 

Triplicar as matrículas da educação profissional técnica de nível médio, assegurando 

a qualidade da oferta e pelo menos 50% (cinquenta por cento) da expansão no segmento 

público. 

 

11.1 Diagnóstico 

O Município de Pinhal de São Bento, apesar dos esforços empreendidos até este momento, 

apresenta necessidades  de  amplas  proporções  em  relação  à  formação  de  profissionais 
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especializados,  de  mão  de  obra  mais  qualificada,  reconhecendo  como  um  dos instrumentos  

para  suprimir  as  deficiências,  de  forma  agilizada,  os  recursos  oferecidos pela Educação á 

Distância e pelas Tecnologias Educacionais, nas unidades escolares e nos diferentes espaços sociais.  

Entre a população do município, destaca-se o grande número de jovens que precisam 

providenciar o próprio  sustento, por isso, há que  se  assegurar  uma  Educação  mais abrangente  e  

de  qualidade,  sintonizada  com  os  avanços  tecnológicos,  principalmente aqueles que atendam às 

demandas do mercado de trabalho.  

Há uma grande necessidade de implantar gradativamente, recursos tecnológicos como 

aliados no campo educacional, principalmente nos aspectos pedagógicos.  Esses recursos passarão a 

incluir o preparo dos alunos e demais profissionais da comunidade  escolar  visando  ampliar  os  

conhecimentos  nos  espaços escolares e não-escolares.  

A Secretaria Municipal de Educação de Pinhal de São Bento não apresenta outro projeto de 

informática a além daquele realizado através do PROINFO. Faz-se necessário implantar um órgão 

central, de forma a criar uma rede integrada de informação e consequentemente o município tornar-

se uma cidade digital.  

Nossos  educadores  precisam  ter  acesso  a  estas  tecnologias  facilitando  suas pesquisas 

e seus trabalhos. Eles precisam estar envolvidos num processo de contínua atualização profissional, 

pois as mudanças acontecem rápidas e continuamente.  

Os  cursos  a  distância  ou  semipresenciais  podem  desempenhar  papel  crucial  na oferta  

de  formação  equivalente  ao  nível  fundamental  e  médio  para  jovens  e  adultos 

insuficientemente  escolarizados  e  na  formação  e  capacitação  de  professores  em serviço. 

 

11.2 ESTRATÉGIAS  

1. Incentivar com apoio da União, Estado e Núcleo Regional de Educação, a expansão 

da oferta de educação profissional técnica de nível médio nas redes públicas estaduais de ensino; 

2. Colaborar com o Estado e Núcleo Regional de Educação, à expansão da oferta de 

educação profissional técnica de nível médio na modalidade de educação \á distância, com a 

finalidade de ampliar a oferta e democratizar o acesso à educação profissional pública e gratuita, 

assegurado padrão de qualidade;  

3. Estimular, com a colaboração da União, Estado e Núcleo Regional de Educação, a 

expansão do estágio na educação profissional técnica de nível médio e do ensino médio regular, 

preservando-se seu caráter pedagógico integrado ao itinerário formativo do aluno, visando à 
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formação de qualificações próprias da atividade profissional, à contextualização curricular e ao 

desenvolvimento da juventude;  

4. Incentivar, com o apoio da União, Estado Núcleo Regional de Educação, o 

atendimento do ensino médio gratuito integrado à formação profissional para as populações do 

campo; 

5. Estimular, com apoio da União, Estado e Núcleo Regional de Educação, a oferta de 

educação profissional técnica de nível médio para as pessoas com deficiência, transtornos globais 

do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação; 

 

 

12. Meta 12 – Educação Superior 

Elevar a taxa bruta de matrícula na educação superior para 50% (cinquenta por 

cento) e a taxa líquida
1
 para 33% (trinta e três por cento) da população de 18 (dezoito) a 24 

(vinte e quatro) anos, assegurada a qualidade da oferta e expansão para, pelo menos, 40% 

(quarenta por cento) das novas matrículas, no segmento público. 

 

12.1 Diagnóstico 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei 9394/96, preceitua ser o Ensino 

Superior público de competência do poder público federal.  No entanto, ao oferecer grande parte da 

Educação Básica, o Município de Pinhal de São Bento reconhece seu papel e participação na 

trajetória da escolaridade, da qualificação em níveis maiores de formação e do aperfeiçoamento 

profissional de seus cidadãos.  

O poder público do Município de Pinhal de São Bento ao longo dos anos preocupou-se e 

vem investindo na formação de seus cidadãos, realizando convênio com diversas instituições de 

nível superior, com atividades no município. 

É bom ressaltar que a expansão e a descentralização do Ensino Universitário para  as  

regiões  interioranas;  tais  como:  Universidade  Federal,  além  da  formação  oferecida  pelo  MEC  

através  de  cursos  de  especialização  e aperfeiçoamento presenciais, semipresenciais e à distância, 

fornecem aos municípios de pequeno porte o acesso ao Ensino Superior.  

Vale também salientar, que por iniciativa própria, os alunos do município têm procurado 

Cursos Superiores ministrados pelas Universidades, tais como a FAMPER, UNIPAR, UNIOESTE, 

UFPR, UFTPR entre outras.  
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Dessa forma o Município vem avançando no cumprimento de objetivos estabelecidos no 

Plano Municipal referente  a  melhoria  da  qualidade  de ensino  apoiando o acesso ao ensino 

superior  no deslocamento para cidades vizinhas.  

 

12.2 Estratégias 

1. Incentivar, com apoio da União e Estado, a oferta de educação superior pública e 

gratuita prioritariamente para a formação de professores e professoras para a educação básica, 

sobretudo para atender ao déficit de profissionais em áreas específicas;  

2. Incentivar em regime de cooperação com as IES (Instituições de Ensino Superior)  a 

oferta de estágio como parte da formação na educação superior. 

3. Aderir, ao programa de composição de acervo digital de referências bibliográficas e 

audiovisuais para os cursos. 

 

 

13. Meta 13 – Qualidade da Educação Superior 

Elevar a qualidade da educação superior e ampliar a proporção de mestres e 

doutores do corpo docente em efetivo exercício no conjunto do sistema de educação superior 

para 75% (setenta e cinco por cento), sendo, do total, no mínimo, 35% (trinta e cinco por 

cento) doutores. 

 

13.1 ESTRATÉGIAS DO MUNICÍPIO PARA A META 13 DO PNE 

1 – Possibilitar o uso de instalações e equipamentos da rede municipal e das demais 

secretarias municipais para a aplicação dos instrumentos de avaliação do ensino superior. 

2 – Dar condições para que os profissionais do magistério e demais profissionais 

matriculados em cursos superiores participem dos instrumentos de avaliação organizados pelas 

instituições de ensino superior. 

3 – Realizar uma pesquisa entre os profissionais da educação graduados em Pedagogia da 

rede municipal e da rede estadual de ensino objetivando obter informações sobre as necessidades e 

os aperfeiçoamentos que devem ser aplicados neste curso em relação à educação básica. 

4 - Incentivar, resguardando as competências Municipais, à formação de consórcios entre 

instituições públicas de educação superior, com vistas a potencializar a atuação regional, inclusive 

por meio de plano de desenvolvimento institucional integrado, e da oferta de cursos de graduação 

na modalidade EAD  e presencial no município, e na região. 
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14. Meta 14 – Pós-Graduação 

Elevar gradualmente o número de matrículas na pós-graduação stricto sensu, de modo a 

atingir a titulação anual de 60.000 (sessenta mil) mestres e 25.000 (vinte e cinco mil) doutores. 

 

14.1 ESTRATÉGIAS 

1. Incluir no plano de carreira do magistério a promoção por titulação aos que concluírem o 

curso de Mestrado e Doutorado em educação. 

2. Aprovar norma que permita a licença remunerada dos profissionais do magistério para 

participação em curso de Mestrado e Doutorado.  

3. Incentivar, com apoio da União e Estado, a oferta de cursos de pós-graduação stricto 

sensu, utilizando inclusive metodologias, recursos e tecnologias de educação à distância; 

4. Apoiar/aderir programa de acervo digital de referências bibliográficas para os cursos de 

pós-graduação, assegurada a acessibilidade às pessoas com deficiência. 

 

15. Meta 15 – Profissionais de Educação 

Garantir, em regime de colaboração entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os 

Municípios, no prazo de 1 (um) ano de vigência deste PNE, política nacional de formação dos 

profissionais da educação de que tratam os incisos I, II e III do caput do art. 61 da Lei nº 9.394, 

de 20 de dezembro de 1996, assegurado que todos os professores e as professoras da educação 

básica possuam formação específica de nível superior, obtida em curso de licenciatura na área de 

conhecimento em que atuam. 

 

 

15.1 Diagnóstico 

Segundo  o  texto  do  PNE  “a  melhoria  da  qualidade  do  ensino  é  um  dos  seus 

objetivos centrais e somente poderá ser alcançada se for promovida, ao mesmo tempo, a valorização 

do magistério”.   

O  Plano  Municipal  de  Educação  do  Município  de  Pinhal de São Bento  também segue 

este princípio  por  reconhecer,    que  se  tal  valorização  não  for continuamente  buscada,  

inviabilizará  quaisquer  metas  propostas  para  a  melhoria  das modalidades  e  níveis de  ensino.   

A  importância  devida  ao  magistério  leva  ao reconhecimento  do  envolvimento  dos  

diversos  aspectos  que  a  compõe,  em  profunda inter-relação, tais como: 
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a. a formação profissional inicial;  

b. as condições de trabalho, salário e carreira;  

c. a formação continuada.  

No município de Pinhal de São Bento, todos os professores da rede Estadual e Municipal 

de Educação possuem formação em nível superior, com pós graduação. 

Os professores da rede estadual são formados nas áreas em que ministram suas aulas e os 

professores da rede municipal tem formação em pedagogia e pós graduação em Educação Especial 

inclusiva, Educação Especial, psicopedagogia, Gestão educacional e Orientação Educacional, de 

acordo com a escolha do profissional. Atualmente alguns professores procuram pós graduação em 

LIBRAS língua de sinais.  

 

15.2 ESTRATÉGIAS 

1. Reformular o plano de carreira do magistério determinando que, para o ingresso para os 

cargos de profissionais do magistério, seja exigida a licenciatura plena tanto em pedagógica, quanto em outra 

disciplina, desde que acompanhada pela formação em nível médio em Magistério, ou em nível superior, em 

Pedagogia. 

2. Possibilitar a formação exigida por Lei a todos os professores e não mais admitir 

profissionais da educação na educação infantil sem a habilitação necessária para o exercício do magistério 

(LDB – art 62 e 67). 

3. Idenficar as necessidades de formação de profissionais da educação da Rede 

Municipal de Ensino; 

4. Estimular/incentivar, em regime de colaboração com a União e Estado, programas de 

iniciação à docência a estudantes matriculados em cursos de pedagogia, a fim de aprimorar a 

formação de profissionais para atuar no magistério da educação básica;  

5. Apoiar em regime de colaboração com a União e Estado, programas específicos para 

formação de profissionais da educação especial, escolas do campo;  

6. Valorizar as práticas de ensino e os estágios nos cursos de formação de nível médio e 

superior dos profissionais da educação, visando ao trabalho sistemático de articulação entre a 

formação acadêmica e as demandas da educação básica;  

7. Viabilizar, com apoio da União e Estado, a formação específica na educação 

superior, nas respectivas áreas de atuação, aos docentes com formação de nível médio na 

modalidade normal, não licenciados ou licenciados em áreas diversas da atuação docente, em 

efetivo exercício no município; 
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8. Estimular, com apoio da União e Estado, a oferta de cursos técnicos de nível médio e 

tecnológicos de nível superior destinado à formação, nas respectivas áreas de atuação, dos (as) 

profissionais da educação de outros segmentos que não os do magistério;  

 

16. Meta 16 – Formação 

Formar, em nível de pós-graduação, 50% (cinquenta por cento) dos professores da 

educação básica, até o último ano de vigência deste PNE, e garantir a todos(as) os(as) 

profissionais da educação básica formação continuada em sua área de atuação, considerando 

as necessidades, demandas e contextualizações dos sistemas de ensino. 

 

16.1 DIAGNÓSTICO 

Os princípios da oferta pública e gratuita devem ser observados para ambas as formações 

previstas nesta meta, sobretudo para os profissionais que atuam na Rede Pública de Ensino. Nosso 

compromisso preferencialmente foi na regulamentação da hora-atividade, para oportunizar ao 

professor a sua formação continuada também durante este período. 

 A Formação continuada dos docentes no município de Pinhal de São Bento é assegurada 

na articulação de parcerias com as Faculdades e Universidades da região. 

 

16.2 Estratégias 

1.   Garantir que todos os profissionais da rede municipal de Educação  tenham acesso à 

formação continuada, considerando as necessidades e contextos dos várias áreas de ensino, e 

assegurar aos demais profissionais da educação acesso à formação em nível de pós-graduação. 

2. Realizar PLANO ESTRATÉGICO DE FORMAÇÃO CONTIUADA para 

dimensionamento da demanda por formação continuada e fomentar parcerias de oferta por parte das 

Instituições Públicas de Educação Superior, no prazo de 01 ano após a publicação desta lei. 

3. Ofertar, uma política de formação continuada e pós-graduação – na área de educação em 

direitos humanos e diversidade – a todos os profissionais da educação, em todas as etapas e 

modalidades de ensino.  

4. Expandir o acervo de obras didáticas, paradidáticas e de literatura e de dicionários, e 

programa específico de acesso a bens culturais, incluindo obras e materiais produzidos em Libras e 

em Braille, sem prejuízo de outros, a serem disponibilizados para os profissionais da educação da 

Rede Pública de Educação, favorecendo a construção do conhecimento e a valorização da cultura da 

investigação. 
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5. Disponibilizar portal eletrônico, em colaboração com o Ministério da Educação, para 

subsidiar a atuação dos profissionais da Educação, disponibilizando, gratuitamente, materiais 

didáticos e pedagógicos suplementares, inclusive aqueles com formato acessível. 

6. Fortalecer a formação dos profissionais da educação das escolas públicas de Educação 

Básica, por meio da implementação das ações do Plano Nacional do Livro e Leitura e da instituição 

de programa nacional de disponibilização de recursos para acesso a bens culturais. 

  

17. Meta 17 – Valorização dos Profissionais do Magistério 

Valorizar os (as) profissionais do magistério das redes públicas de educação básica de 

forma a equiparar seu rendimento médio ao dos (as) demais profissionais com escolaridade 

equivalente, até o final do sexto ano de vigência deste PNE. 

 

17.1  DIAGNÓSTICO 

O Município de Pinhal de São Bento deverá elaborar em cumprimento a LDB, a nova 

redação do Estatuto do Magistério Publico Municipal, para atualizar a Lei Nº 287/2007 e do Plano 

de Careira dos vencimentos e salários do Magisterio Publico Municipal. 

A jornada de trabalho do professor pode ser parcial ou integral, correspondendo 

respectivamente, a 20 ou 40 horas  semanais.  A jornada  de  trabalho  do  professor  em função  

docente  inclui  uma  parte  de  horas  de  aula  e  uma  parte  de  horas  atividades, destinadas, de 

acordo com a Proposta Pedagógica da escola, à preparação e avaliação do  trabalho  didático,  à  

colaboração  com  a  administração  da  escola,  as  reuniões pedagógicas,  à  articulação  com  a  

comunidade  e  ao  aperfeiçoamento  profissional.  A jornada de 20 e ou 40  horas semanais do 

professor em função docente semanais  inclui 33%  horas  atividades.  

No Plano  de  Carreira,  há  o  incentivo  para  a  progressão  na  Carreira  através  da 

Promoção  pelo  avanço  horizontal.  Este  avanço  é  concedido  aos  integrantes  do Magistério,  

através  da  progressão  de  uma  para  outra  referência,  dentro  da  mesma Classe,  mediante a  

avaliação  de  desempenho  com  acréscimo  de  2%  para  cada  referência,  desde  que  cumprido  

um interstício de 24 meses, de efetivo exercício. 

A remuneração do professor é de acordo com a titulação, independente da área de  atuação  

e  corresponde  ao  vencimento  relativo  à  referência  em  que  o  professor  se encontra, acrescido 

de vantagens pecuniárias.  

Além  do  vencimento,  o  professor  faz  jus  à  gratificação  pelo  exercício  do magistério,  

de  direção  de  unidade  escolar;  pelo  exercício  da  função  de  assessoria pedagógica;  pela  
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docência  em  classe  de  alunos  com  necessidades  educacionais especiais;  pelo  exercício  das  

funções  de  supervisão  escolar  e    coordenação  de  apoio pedagógico  e  ainda  recebe o adicional  

por  tempo de  serviço,  que corresponde a  5%  a cada  qüinqüênio,  limitando  em  5  qüinqüênios  

e  o  adicional  titularidade  em  razão  do aprimoramento de sua qualificação.  

O  professor  com  carga  horária  de  20  horas  semanais  que  não  esteja  em acúmulo de 

cargo, emprego ou função pública, pode ser convocado para prestar serviço, em  regime  

complementar,  até  o  máximo  de  20  horas  mensais  para  substituição temporária de professores 

em função docente, em seus impedimentos legais.    

A convocação em regime complementar é remunerada  proporcionalmente  ao número  de  

horas  adicionadas  à  jornada  de  trabalho  do  titular  de  cargo  de  professor  e tem como base 

para o cálculo da remuneração, o vencimento da classe e referência a que pertence.  

A qualificação profissional, objetivando o aprimoramento permanente do ensino e a  

progressão  na  Carreira,  é  assegurada  através  de  cursos  de  formação, aperfeiçoamento  ou  

especialização,  ministrados  pelo  município  ou  em  instituições credenciadas,  de  programas  de  

aperfeiçoamento  em  serviço  e  de  outras  atividades  de atualização profissional, observados os 

programas prioritários. 

No  que  tange  à  escolaridade  dos  demais  profissionais,  que  atuam  nas  escolas 

públicas  municipais,  a  maioria  destes  profissionais  possui  como  formação  a  primeira fase 

ensino fundamental completa.  

 

17.2 ESTRATÉGIAS 

1. Garantir, durante a vigência deste Plano, a revisão periódica do Plano de Carreira do 

Magistério  Público  Municipal,  contemplando  níveis  de  remuneração,  de  acordo  com  as 

diretrizes  estabelecidas  pelo  Conselho  Nacional  de  Educação  e  assegurando  os seguintes itens:  

a) Cargo único de professor com funções de magistério;  

b) Funções de magistério: docência e suporte pedagógico direto à docência;  

c) Três tipos  de  habilitação:  magistério  (nível  médio,  modalidade  normal);  graduação 

(licenciatura plena); e pós-graduação (lato sensu);  

d) Promoções através de avaliação de desempenho, qualificação e conhecimento;  

e) Gratificações pelo exercício de suporte pedagógico.  

2. Garantir, a partir da aprovação deste Plano, em até seis meses a reformulação do Plano 

de Carreira  do  Magistério  Público  Municipal  e  que  nesta  reformulação  sejam assegurados:  
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a)  Promoção  vertical,  por  habilitação,  de  forma  automática,  vigorando  no  mês 

subseqüente à apresentação do comprovante da nova habilitação;  

b)  Adicional  como  vantagem pela formação em nível  de  pós-graduação (stricto  sensu), 

incorporando-se ao vencimento básico do profissional da educação; 

c) Continuidade de progressão na carreira quando atingir o máximo na tabela salarial e não 

estiver apto à aposentadoria.  

3. Garantir, no ano subseqüente à aprovação deste Plano, a discussão do Plano de Carreira 

para os demais servidores que atuam na educação, adequando-o às suas reais necessidades.  

4. Assegurar, durante a vigência deste Plano, que os profissionais da educação, da rede 

municipal de ensino, que atuam na função de suporte pedagógico, tenham formação na área, 

conforme determina a  legislação  educacional  vigente  e,  que  sejam  do  quadro próprio do 

magistério.  

5.  Incentivar, durante a  vigência  deste  Plano,  os  profissionais  do  magistério,  da  rede 

municipal,  a  realizar  cursos  de  especialização  na  área  de  educação,  em  instituições 

credenciadas pelo MEC.  

6.  Incentivar,  durante  a  vigência  deste  Plano,  os  profissionais  do  magistério,  da  rede 

municipal  e  privada  de  ensino,  para  que,  por  meio  de  parcerias  promovidas  pelas 

mantenedoras  com  as  instituições  de  educação  superior,  frequentem  cursos  de educação  

especial,  a  fim  de  que  possam  atender,  com  qualidade,  os  alunos  com necessidades 

educacionais especiais, inclusos nas salas regulares.  

7.  Assegurar,  durante  a  vigência  deste  Plano,  o  mínimo  de  40  horas  de  capacitação 

continuada  aos  profissionais  da  rede  municipal  de  ensino  e  demais  envolvidos  no processo  

educacional,  através  de  seminários,  palestras,  cursos,  conferências  e  grupos de estudo, 

garantindo uma constante discussão sobre a prática educativa.  

8.  Viabilizar, durante a  vigência  deste  Plano,  mecanismos,  em  regime  de  colaboração 

entre  as  mantenedoras  educacionais  do  município,  para  identificar  e  mapear  as necessidades  

de  formação  continuada  dos  profissionais  da  educação,  atualizando  os dados a cada dois anos.  

9.  Implementar,  no  prazo  de dois  anos,  a partir  da  implantação deste Plano,  o  sistema 

de  avaliação  de  desempenho  dos  profissionais  da  educação,  visando  atingir  maiores índices,  

tanto  nos  aspectos  qualitativos  como  nos  quantitativos  do  ensino  público municipal,  a  partir  

das  normas  estabelecidas  pela  Secretaria  Municipal  de  Educação, após ampla discussão na 

Conferência Municipal de Educação.  
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10.  Elaborar,  a  partir  da  aprovação  deste  Plano,  em  até  cinco  anos,  programa  de 

incentivo à pesquisa para os professores da rede pública municipal, em trabalhos cujos resultados  

contribuam  com  a  educação  municipal,  buscando  parcerias  para  que  estes possam apresentar e 

divulgar seus projetos e publicar seus artigos e/ou livros.  

11.  Assegurar,  durante  a  vigência  deste  Plano,  que  o  professor  para  atuar  em  sala  

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

educação especial.  

12. Ampliar, a partir do segundo ano da vigência deste Plano, programa de qualidade de 

vida para os professores da rede pública municipal, como forma de prevenir problemas de saúde, 

ocasionados pela rotina do trabalho em sala de aula.  

13.  Realizar, durante  a  vigência  deste  Plano,  seminários  e/ou  conferências  municipais 

de  educação  para  tratar  de  assuntos  educacionais  relevantes,  envolvendo  os profissionais da 

educação e a comunidade.  

14.  Incentivar, durante  a  vigência  deste  Plano,  os  professores  do  magistério  da  rede 

pública  municipal  a  buscarem  o  conhecimento  e  a  incorporação  de  novas  tecnologias, 

possibilitando a sua utilização na implementação do planejamento e execução das suas atividades 

profissionais. 

15.Rever o Regimento Interno da SME  

16.Atualizar os Regimentos Internos das Escolas.  

17.Elaborar e/ou finalizar o Projeto Político Pedagógico das Unidades Escolares.  

18.Proporcionar  atividades  que  oportunizem  aos  docentes  a  apresentação  e  discussão 

de suas experiências em Fóruns, debates e encontros para troca de experiências.  

19.Realizar  concurso  público  de  provas  e  títulos  para  suprir  a  falta  de  professores, 

equipe técnico-pedagógica e funcionários administrativos.  

20.Definir  políticas  sobre  a  jornada  de  trabalho  do  professor  das  redes  municipais,  

em tempo  integral,  opcional  e  eventual,  em  escolas  equipadas  física  e  pedagogicamente, 

tendo  o  professor  como  direito  a  remuneração  proporcional  a  sua  carga  horária, incentivando 

a dedicação exclusiva.  

21.Implementar  formação  continuada  do  pessoal  técnico  e  administrativo, através de 

convênios e parcerias.  

22.Incentivar  a  formação  continuada  do  profissional  da  educação,  em  nível  de 

graduação e pós-graduação lato sensu e stricto sensu.  
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23. Elaborar Plano Municipal de Formação Continuada dos Professores, a partir do 

levantamento da situação dos educandos, tendo como referência as avaliações diagnósticas 

nacionais, e ouvindo a comunidade escolar, no primeiro ano de vigência deste PME. 

 

 

18. Meta 18 – Planos de Carreira 

Assegurar, no prazo de 2 (dois) anos, a existência de planos de carreira para os(as) 

profissionais da educação básica e superior pública de todos os sistemas de ensino e, para o 

plano de Carreira dos(as) profissionais da educação básica pública, tomar como referência o 

piso salarial nacional profissional, definido em lei federal, nos termos do inciso VIII do art. 

206 da Constituição Federal. 

 

18.1 DIAGNÓSTICO 

Quanto as condições do Plano de Carreira e Remuneração, o Município de Pinhal de São 

Bento, não reformulou o plano de carreira do magistério, o plano existente é de 2007 e temos 

professores que não recebem todos os avanços de direito de modo a cumprir a lei do plano por falta 

de recursos financeiros e o cumprimento do novo piso salarial. 

 

18.2 Estratégias 

1. Implantar, na rede municipal de educação, acompanhamento dos profissionais iniciantes, 

supervisionados por equipe de profissionais experientes, a fim de fundamentar, com base em 

avaliação documentada, a decisão pela efetivação após o estágio probatório e oferecer, durante esse 

período, curso de aprofundamento de estudos na área de atuação do (a) professor (a), com destaque 

para os conteúdos a serem ensinados e as metodologias de ensino de cada disciplina, sendo que o 

estágio probatório dos professores municipais será realizado por comissão própria já estabelecida 

por Decreto Municipal. 

2. Prover os cargos para os profissionais do magistério da educação básica pública através 

de concursos públicos locais, ou podendo mediante adesão do município, utilizar a prova nacional, 

como subsidio, na admissão de profissionais do magistério da educação básica pública. 

3. Prever nos planos de Carreira dos profissionais da educação dos Municípios, licenças 

remuneradas e incentivas para qualificação profissional, inclusive em nível de pós-graduação stricto 

sensu; 
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4. Estimular a existência de comissões permanentes de profissionais da educação, para 

subsidiar os órgãos competentes na elaboração, reestruturação e implementação dos planos de 

Carreira, com representação do Sindicato dos Professores. 

 

 

 

19. Meta 19 – Gestão Democrática 

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 escolas públicas, prevendo recursos e apoio técnico da União 

para tanto. 

 

 

19.1 DIAGNÓSTICO 

A sociedade contemporânea é perpassada por grandes contradições . Tal situação demanda 

que os cidadãos tenham cada vez mais acesso às informações e consciência de sua condição de ‘ser’ 

histórico e social. Por sua vez, a educação tem uma contribuição significativa a dar para o processo 

de constituição dos sujeitos, na medida em que é pela apropriação do conhecimento produzido pela 

humanidade e, utilização deste para a reflexão das contradições do seu tempo, que o homem toma 

consciência de sua importância e da necessidade de se inserir no movimento em busca da 

transformação social. 

Favorável à melhoria da qualidade da educação, a redemocratização da sociedade 

brasileira, a partir de meados da década de 1980, resultou em mudanças legais que exigem, cada vez 

mais, o redirecionamento das políticas educacionais e a reflexão das responsabilidades e 

competências dos diferentes níveis governamentais para com a democratização da educação 

nacional e aprimoramento de sua qualidade. 

Tem se intensificado nas últimas décadas, a demanda pela mudança e inovação dos 

mecanismos de gestão nas instituições educacionais, mediante a ampliação dos canais de 

comunicação, participação, tomada de decisões e avaliação, visando aliar ensino e aprendizagem de 

forma mais eficaz. 

Em consonância, a construção do presente PME, fruto da participação de muitos 

segmentos da sociedade que, de forma coletiva, refletiram o contexto educacional atual e 

idealizaram o futuro da educação ,contempla em um de seus eixos a gestão democrática. 
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Ao fazê-lo, o objetivo deste plano é continuar garantindo a participação de todos os 

segmentos sociais nas decisões políticas relacionadas à Educação. 

Para tanto, todos tem que ter consciência de que são corresponsáveis pela materialização e 

defesa da educação como interesse público. 

O presente texto subsidiou-se no Projeto Político Pedagógico – PPP das escolas da rede 

municipal, segundo o qual a gestão escolar da Rede preconiza princípios democráticos 

fundamentada na Deliberação 02/2005 do Conselho Estadual de Educação do Paraná, artigos 205 e 

206 e na LDB 9394/96. 

Desta forma, do ponto de vista legal, o Estado compartilha com a família e com a 

sociedade a responsabilidade da formação, por meio da educação, de cidadãos conscientes e 

críticos, para atuarem na sociedade. 

O art. 206 da Constituição reafirmado na LDB 9394/96, em seu art. 3º, fazem referências à 

gestão democrática do ensino público. Por sua vez, o Plano Nacional de Educação/2014, reafirma o 

princípio da gestão democrática e destaca a implantação de conselhos escolares e outras formas de 

participação da comunidade escolar e local na melhoria do funcionamento das instituições de 

educação e enriquecimento das oportunidades educativas e recursos pedagógicos. 

Por sua vez, a Deliberação do Conselho Estadual de Educação 02/2005, estabelece que a 

Proposta Político Pedagógica deva ser resultado da participação de todos os segmentos da 

comunidade intra e extra escolar e que outras formas colegiadas de decisão podem ser definidas 

pelas instituições de ensino, desde que atendam às exigências legais e aos princípios democráticos. 

Atualmente, as escolas contam com órgãos que compõem a gestão democrática: a 

Associação de Pais e Mestres – APMF, o Conselho de Classe e Conselho Escolar.  

O primeiro, pessoa jurídica de direito privado é um órgão de representação dos pais, 

mestres e funcionários, sem caráter político, religioso, racial e fins lucrativos. Possui natureza 

consultiva, deliberativa e fiscal, com o objetivo de estabelecer critérios relativos à sua ação, 

organização, funcionamento e relacionamento com a comunidade. 

O segundo é órgão colegiado de natureza consultiva e deliberativa em assuntos didático–

pedagógicos, com a responsabilidade de analisar as ações educacionais, indicando alternativas que 

busquem garantir a efetivação do processo ensino e aprendizagem. É constituído pela diretora, 

equipe pedagógica e professores que atuam no mesmo nível de ensino. 

É importante ressaltar que a participação e a gestão democrática não podem ser 

compreendidas apenas como um meio formal, que objetiva atender os dispositivos legais. Ao 
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contrário, são processos que se constroem na experiência do cotidiano e no compartilhamento de 

valores e objetivos coletivos. 

A direção das escolas municipais de Pinhal de São Bento se dá através de indicação e 

nomeação direta pelo Executivo.  

 

19.2 ESTRATÉGIAS. 

1. Implementar a gestão democrática constando três pilares: conselhos escolares, 

descentralização de recursos e revisão da lei de provimento democrático da função de diretor de 

escola, garantindo consulta pública à comunidade escolar, na forma de audiência pública,no prazo 

de quatro anos a contar da aprovação do PME. 

2. Garantir formação aos (às) conselheiros (as) dos conselhos de acompanhamento e 

controle social do FUNDEB, do conselho de alimentação escolar, do conselho municipal de 

educação, das comissões e fóruns ligados a educação e aos (às) representantes educacionais em 

demais conselhos de acompanhamento de políticas públicas, garantindo a esses colegiados recursos 

financeiros, espaço físico adequado, equipamentos, recursos humanos e meios de transporte para 

visitas à rede escolar, com vistas ao bom desempenho de suas funções; 

3. Assegurar no Município condições de manutenção do Fórum Municipal de Educação, 

com o intuito de coordenar as conferências municipais, bem como efetuar o acompanhamento da 

execução deste PME. Mediante a aprovação de lei específica. 

4. Fortalecer e assegurar a representatividade paritária na comissão do estágio probatório, 

assim como a estrutura necessária para seu pleno funcionamento. 

5. Criar e assegurar o funcionamento do Fórum Permanente de Avaliação, garantindo a 

paridade de representações entre governamental e sociedade civil representada nos conselhos 

escolares. 

6. Fortalecer os conselhos escolares, como instrumento de participação, deliberação, 

avaliação e fiscalização da gestão escolar nas dimensões pedagógica, administrativa e financeira, 

inclusive por meio de programas de formação de conselheiros, assegurando-se condições de 

funcionamento autônomo. 

7. Fortalecer o Conselho Municipal de Educação, garantindo a esse colegiado espaço físico 

adequado, equipamentos e meios de transporte para visitas às escolas, com vistas ao bom 

desempenho de suas funções e condições de funcionamento autônomo durante a vigência do plano. 

8. Respeitar e incentivar a livre organização dos trabalhadores em educação, por meio das 

respectivas representações. 
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9. Garantir a participação e a consulta aos profissionais da educação, alunos (as) e seus 

familiares na formulação dos projetos político-pedagógicos, currículos escolares, planos de gestão 

escolar e regimentos escolares, assegurando a participação dos pais na avaliação de docentes e 

gestores escolares. 

10. Favorecer processos de autonomia pedagógica, administrativa e de gestão financeira 

nos estabelecimentos de ensino. 

11. Incentivar a formação de diretores e gestores escolares, bem como aplicar teste de 

conhecimentos específicos. 

12. Garantir o direito às formas alternativas de gestão, de modo a promover a participação 

social ampla na gestão democrática escolar, respeitando as necessidades e os costumes de grupos 

culturais e sociais específicos, tais como: cidadãos do campo e membros de populações tradicionais 

e o processo educativo desenvolvido junto às pessoas privadas de sua liberdade. 

13. Promover a participação da comunidade na gestão das escolas, universalizando, em um 

ano, a instituição de conselhos escolares ou órgãos equivalentes.  
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20. Meta 20 – Financiamento da Educação 

 

 Ampliar o investimento público em educação pública de forma a atingir, no mínimo, o 

patamar de 7% (sete por cento) do Produto Interno Bruto - PIB do País no 5º (quinto) ano de 

vigência desta Lei e, no mínimo, o equivalente a 10% (dez por cento) do PIB ao final do 

decênio. 

 

20.1 Diagnóstico  

Um dos grandes desafios  do Plano  Decenal de Educação  do  Município é  a  questão dos 

mecanismos de financiamento. Esses mecanismos expressam as políticas educacionais, permitindo  

verificar  o  comprometimento  do  poder  público  na  realização  das  ações propostas.  

No  município  de  Pinhal de São Bento,  a  maior  vinculação  de  receitas  para  a  

Educação  está relacionada  ao  FUNDEB,  onde  60%  dos  recursos,  no  mínimo,  são  aplicados  

no pagamento  de  professores  e  o  restante  no  pagamento  do  pessoal  administrativo  que atua  

nas  Unidades  de  Ensino  e  também  em  investimentos  para  manutenção  geral  do ensino. Em 

função do crescimento da folha de pagamento dos professores originário dos benefícios concedidos 

via Plano de Carreira, outros investimentos como, por exemplo, a elaboração,  aprovação  e  

implantação  do  Plano  de  Carreira  dos  Servidores Administrativos são grandes desafios para os 

próximos anos.  

O maior investimento da Secretaria Municipal de Educação está relacionado à folha de 

pagamento.  O que resta é explicitamente insuficiente para os investimentos necessários como no 

transporte escolar e na melhoria dos espaços físicos: construção de laboratórios, bibliotecas e áreas 

de recreação e educação física, por exemplo.   

Outro  aspecto  a  ser  considerado,  na  política  de  financiamento,  diz  respeito  à 

garantia  de  repasse  de  recursos  financeiros  às  unidades  escolares.  Essa  orientação, que  se  

respalda  no  que  preconiza  o  Art.  206,  inciso  VI,  da  Constituição  Federal Brasileira de 1988; 

no Art. 14, da Lei n° 9.394/96  – LDB; e no Cap. 5, do Plano Nacional de  Educação  de  2001,  

favorece  a  conquista  da  gestão  democrática  na  escola, fortalecendo sua autonomia institucional.  

Em  conformidade  com  esses  dispositivos  legais,  o  MEC  vem  promovendo  o repasse  

de  recursos  financeiros  às  escolas,  através  do  Programa  Dinheiro  Direto  na Escola – PDDE e 

do Programa de Desenvolvimento da Escola -PDE. Com a  implantação  do  PDE,  que  tem  como  

foco  a  melhoria  do  ensino-aprendizagem, as escolas se mobilizaram para a dinamização dos 
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Conselhos Escolares e para a construção de sua proposta político-pedagógica. A partir de então, foi 

possível definir necessidades e articular programas de formação, visando à melhoria profissional. 

Os recursos do FUNDEB  e  dos  demais recursos  vinculados  à  Educação  é  

compartilhada  entre  o(a)  prefeito(a)  e  o(a)  dirigente municipal  de  educação,  tendo  toda  a  

movimentação  submetida  a  apreciação  do Conselho  Municipal  de  Acompanhamento  e  

Fiscalização  do  FUNDEB. 

O município de Pinhal de São Bento recebe anualmente recursos das transferências 

estadual, transferências federal PNAE, PNATE que tem o acompanhamento dos conselhos de 

Alimentação escolar, conselho do transporte escolar e do conselho do FUNDEB. 

Dos recursos do FUNDEB são aplicados 94.575,28 são aplicados em salários de 

professores e 21.846,98 em encargos sociais. 

O município investe anualmente em Educação 28,9% dos recurso de acordo com os dados 

do Tribunal de Contas Estadual. 

O que está bem distribuído no município é o  número adequado de alunos por sala de aula, 

oferta e devida utilização de equipamentos e materiais didáticos pedagógicos.  

 

20.2 Estratégias  

1. Acompanhar as legislações previstas no PNE que tratam do investimento público na 

educação, definindo o Custo Aluno-Qualidade (CAQ) como parâmetro de referência para dotação 

orçamentária do Município e do financiamento da Educação Básica; 

2.  Realização de estudos e acompanhamento do investimento municipal em educação. 

3. Acompanhar o repasse de recursos à manutenção e desenvolvimento do ensino, em 

acréscimo aos recursos vinculados nos termos do art. 212 da Constituição Federal, na forma da lei 

específica, a parcela da participação no resultado ou da compensação financeira pela exploração de 

petróleo e gás natural e outros recursos, com a finalidade de cumprimento da meta prevista no 

inciso VI do caput do art. 214 da Constituição Federal;  

4. Criar o Fundo Rotativo municipal e visar na legislação o repasse financeiro trimestral 

às unidades escolares, de forma a considerar o aluno em tempo integral e parcial, como forma de 

atingir a implementação do custo aluno e qualidade. 

5. Incentivar a comunidade escolar a realizar consulta aos portais de transparência das 

receitas e despesas do total de recursos destinados à Educação no âmbito do Município e 

acompanhar a efetiva fiscalização da aplicação desses recursos por meio dos conselhos civis, do 

Ministério Público e do Tribunal de Contas do Estado do Paraná; 
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6. Adquirir mobiliários (carteiras e cadeiras) de acordo com a faixa etária que 

contemple  todas as escolas  até o 3º ano de vigência do plano; 

7. Assegurar, o provimento da merenda escolar de qualidade para todas as modalidades 

de ensino da rede municipal, garantindo o enriquecimento da mesma com produtos da agricultura 

familiar e acompanhamento de nutricionista;  

8. Assegurar, o transporte escolar dos alunos das zonas rurais e localidades distantes, 

transportando-os para as escolas mais próximas de suas residências conforme critérios definidos 

pelo Órgão Municipal de Ensino, com colaboração financeira da União e do Estado de forma a 

garantir a escolarização de todos os alunos da educação básica; 

9. Garantir até o quinto ano de vigência deste plano, o transporte escolar adaptado aos 

alunos, da rede pública de ensino, que comprovem sua efetiva necessidade, de acordo com os 

critérios da legislação, garantindo o acesso desses aos diferentes níveis e modalidades de ensino, 

acompanhados por monitores, quando necessário; 

10. Adquirir via convênio com o governo federal e estadual, até o último ano da vigência 

do plano, ônibus adaptado para substituir os carros de toda frota do transporte escolar municipal, 

conforme necessidade; 

11. Garantir a aquisição de recursos pedagógicos/lúdicos e equipamentos para a 

educação inclusiva, (classe especiais e salas de recursos multifuncionais) como apoio para facilitar e 

promover a aprendizagem dos alunos com necessidades educacionais  especiais;  

12. Adquirir, até o 3º ano da vigência deste plano, novos playgrounds para todas as 

unidades que atendem a Educação Infantil e Ensino Fundamental – Séries Iniciais com estruturas 

modernas que possibilitem maior desenvolvimento de habilidades; 

13. Adequar à estrutura física das escolas: Primo Savoldi e Centro de Educação Infantil 

Alzemiro Motta contemplando: pintura, reforma da cobertura, implantação de calçadas, reforma dos 

banheiros e da cozinha, muro, lavanderia, portão, rede elétrica e hidráulica, passarela com toldo, 

biblioteca, laboratórios de informática, refeitórios e almoxarifados, até o 7º ano de vigência deste 

plano; 

14. Otimizar o funcionamento de todos os laboratórios de informática  existentes em 

todas as escolas da Rede Municipal de Ensino , até o  final 1º ano de vigência do plano;  

15. Assegurar acessibilidade arquitetônica para todas as escolas da rede municipal com: 

rampas, banheiros, toldos, corrimões, equipamentos e mobiliários adequados de acordo com a 

necessidade até o final do terceiro ano de vigência deste plano;  PLANO REVISADO 

 


