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Sem sonhos, a vida não tem brilho.
Sem metas, os sonhos não têm alicerces.
Sem prioridades, os sonhos não se tornam reais.
(Augusto Cury)
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1 INTRODUÇÃO
A construção do Plano Municipal de Educação de Virmond – PR obedece a um
processo democrático, participativo e de elaboração coletiva que envolve segmentos
educacionais e setores da sociedade. A participação de diferentes entidades e
instituições propicia refletir sobre as metas e estratégias aprovadas na Lei n.º 13.005, de
25 de junho de 2014, que aprovou o Plano Nacional de Educação (PNE) com base nas
discussões realizadas na I Conferência Nacional de Educação (CONAE). Esse evento,
ocorrido em 2010, foi considerado marco na Educação brasileira por ter restabelecido
mecanismos de planejamento educacional participativo com o propósito de garantir a
democratização da gestão e a qualidade do ensino.
Além disso, com a aprovação do primeiro PNE, que vigorou entre 2001 e 2010,
compromissos foram assumidos para que avanços significativos ocorressem na
Educação, reportando-se aos princípios e ideais postos pelo educador Anísio Teixeira,
em 1932, que defendia o ensino público, gratuito, laico e obrigatório, dentre outros.
A Lei n.º 13.005/2014, que aprova o Plano Nacional de Educação (PNE), em seu
Art. 2.º define como diretrizes para a Educação brasileira:
I - erradicação do analfabetismo;
II - universalização do atendimento escolar;
III - superação das desigualdades educacionais, com ênfase na promoção da cidadania e
na erradicação de todas as formas de discriminação;
IV - melhoria da qualidade da educação;
V - formação para o trabalho e para a cidadania, com ênfase nos valores morais e éticos
em que se fundamenta a sociedade;
VI - promoção do princípio da gestão democrática da educação pública;
VII - promoção humanística, científica, cultural e tecnológica do País;
VIII - estabelecimento de meta de aplicação de recursos públicos em educação como
proporção do Produto Interno Bruto - PIB, que assegure atendimento às necessidades de
expansão, com padrão de qualidade e equidade;
IX - valorização dos (as) profissionais da educação;
X - promoção dos princípios do respeito aos direitos humanos, à diversidade e à
sustentabilidade socioambiental.
Segundo orientações do PNE, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios
devem, no prazo de um ano, construir ou adequar os seus respectivos Planos de
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Educação, de forma alinhada entre os entes federados, atuando em regime de
colaboração com o propósito de atendimento às metas nacionais.
O município de Virmond, por meio da Secretaria Municipal de Educação a partir
de orientações nacionais e estaduais, articulou com os segmentos educacionais e setores
da sociedade, a organização das etapas para a elaboração do Plano Municipal de
Educação (PME).
No mês de dezembro foi instituída uma comissão nomeada por meio do Decreto
Municipal Nº136/2014 com membros representantes das seguintes entidades: Secretaria
Municipal de Educação, Secretaria Municipal de Assistência Social, Escola Municipal
Henrique Krygier, APMF – Associação de Pais, Mestres e Funcionários da Escola
Municipal Henrique Krygier, Centro Municipal De Educação Infantil Mundo
Encantado, APMF – Associação De Pais, Mestres e Funcionários do Centro Municipal
de Educação Infantil Mundo Encantado, Colégio Estadual General Eurico Gaspar
Dutra- Ensino Fundamental e Médio, Prefeitura Municipal de Virmond, Câmara
Municipal de Vereadores de Virmond, Secretaria Municipal de Saúde e Conselho
Tutelar. Esta comissão fica responsável pelo processo de construção do Plano Municipal
de Educação conforme as etapas e prazos estabelecidos pela legislação vigente. São
atribuições dos membros da comissão:
I - prover a orientação estratégica para a elaboração do Plano Municipal de Educação;
II - apoiar e incentivar a mobilização da sociedade visando ampla participação para o
debate e construção das propostas, metas e estratégias;
III – definir e distribuir as atividades para a elaboração do Documento base do Plano
Municipal de Educação;
IV - definir metodologia e coordenar a realização da Conferência Municipal de
Educação;
V - constituir Grupo de Apoio Técnico para suporte à realização das ações necessárias
para a elaboração da proposta do Plano Municipal de Educação;
VII - coordenar a elaboração e validar a proposta do Plano Municipal de Educação, a ser
submetida, na forma de Projeto de Lei, para deliberação do Poder Legislativo do
Município.
De acordo com o Decreto Municipal Nº 136/2014 a comissão nomeada formou o
Grupo Técnico de Apoio e Consolidação do Plano Municipal de Educação, responsável
pela construção do documento-base. Cabe destacar que esse foi um trabalho de escrita e
sistematização, para finalização do documento após a conferência municipal. O
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documento-base foi encaminhado em forma de Projeto de Lei ao Poder Legislativo o
qual é responsável pela última etapa de análise e validação para que fosse promulgada a
Lei do Plano Municipal de Educação. Esse documento define as metas e estratégias
necessárias para o atendimento rede de ensino municipal e educação básica dando
suporte aos demais estudantes com o propósito de atender as demandas educacionais
por uma educação de qualidade, garantindo o acesso e permanência dos alunos na
escola e a formação inicial e continuada dos profissionais da educação. Além disso, este
documento propõe, dentre outras metas, a ampliação do financiamento público para a
educação básica.
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2. CARACTERIZAÇÃO DO MUNICÍPIO

Fonte: Arquivo pessoal
2.1 HISTÓRICO DE VIRMOND - OCUPAÇÃO DA REGIÃO
Em 28 de dezembro de 1874, Frederico Guilherme Virmond Jr. requereu ao
governo imperial, 8 léguas de terras. Fundou-se ali uma Colônia a antiga Amola Faca.
Em 1920, o primeiro Cônsul Polonês, Sr. Casimiro Gotuchovski como apoio do
Governo do Paraná comprou a fazenda Amola Faca desejando Colonizá-la.
Já em 1921, a propaganda da imprensa e vocal trouxe os primeiros lavradores.
Na época a região era tomada por mata nativa, não havia estradas e raramente
encontravam-se algumas picadas de difícil acesso, havia também muitos animais
selvagens.
Segundo depoimentos, as primeiras famílias que chegaram a Virmond foram:
Mierzwa, Jasinski, Bugay, Waszak, Radecki, Rolak, Frydryk, Rabel, Frydryszewski.
Aproximadamente em 1945, começou a ser aberta a estrada estratégica, a qual
era realizada com trabalho braçal sem auxílio de nenhuma máquina. Essa estrada foi
aberta pela Companhia Ipiranga, que trouxe para o empreendimento mais ou menos
quarenta famílias.
O distrito de Virmond foi criado pela Lei de nº. 93 de 14/09/48 em 30 de janeiro
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de 1949. No mesmo dia foi fundado o Cartório Distrital, evitando assim as longas
viagens a cavalo ou de carroça até Laranjeiras do Sul.
O movimento para a emancipação política do Distrito de Virmond iniciou-se em
julho de 1989, quando foram coletadas assinaturas para aprovação de um plebiscito.
No dia 25 de março de 1990, realizou-se no Distrito de Virmond, o plebiscito
que deu origem a sua emancipação, no qual 98% de sua população disseram sim.
No dia 16 de maio, foi assinada a Lei de criação do município de n.º9250 a qual
foi publicada no Diário Oficial n.º 3266, de 17 de maio de 1990.
No dia 15 de novembro de 1992, ocorreram as eleições no município de
Virmond, em que se elegeu como 1º Prefeito o Sr. Osmar Luiz Palinski tendo como seu
Vice-Prefeito o Sr. Antonio Fedrecheski. A instalação do município deu-se no dia 1º de
janeiro de 1993 com a posse do Prefeito, Vice e Vereadores. Atualmente, estamos na 6ª
Gestão Político Administrativa tendo como Prefeita Lenita Orzechovski Mierzva e Vice
Prefeito Fernandes Luis Passarin
2.2 - ASPECTOS FÍSICOS E GEOGRÁFICOS

Fonte: http://www.ipardes.gov.br/cadernos/MontaCadPdf1. php?Municipio=85390&btOk=ok

Mesorregião: Centro-Sul Paranaense
Altitude da sede: 713 m (acima do nível do mar)
Coordenadas “da sede: Latitude: - 25º22’51”. 6 Longitude: - 52º11’56’’.4
Área do município: 239.494.12 m²
Limites de territórios com os municípios: Laranjeiras do Sul; Cantagalo; Candói e Porto
Barreiro.
Distância da Capital: 338 km
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Clima: temperado, com inverno rigoroso e verão ameno.
Topografia: Plana 25%, Ondulada 38%, Montanhosa 30%, Inaproveitáveis 5% e
Várzeas 2%.
Hidrografia: Os principais rios de Virmond são: Rio Tapera, Rio Cavernoso, Rio
Virmond, Rio Amola Faca, Rio Canela, Rio Tigrinho, Rio Restinga e Rio Cantagalo.
2.3 ASPECTOS POPULACIONAIS
O município de Virmond esta localizado na região centro sul do Paraná, é um
município de pequeno porte com uma população de 3950 habitantes segundo dados do
IBGE 2010. Seu índice de Desenvolvimento Humano (IDH) é de 0, 722 segundo o
IBGE. A taxa de analfabetismo de pessoas com 15 anos ou mais (2010) é de 7,13 %.
Segundo Atlas de Desenvolvimento Humano no Brasil 2013, a população do
município está assim distribuída:
FAIXA ETÁRIA

HOMENS

MULHERES

TOTAL

0 a 4 anos
5 a 9 anos
10 a 14 anos
15 a 19 anos
De 20 a 24 anos
De 25 a 29 anos
De 30 a 34 anos
De 35 a 39 anos
De 40 a 44 anos
De 45 a 49 anos
De 50 a 54 anos
De 55 a 59 anos
De 60 a 64 anos
De 65 a 69 anos
De 70 a 74 anos
De 75 a 79 anos
De 80 a 84 anos
De 85 a 89 anos
De 90 a 94 anos
De 95 a 99 anos
Mais de 100
Total

142
168
171
183
153
139
147
142
144
155
111
111
85
52
50
29
11
4
1
1
0

137
156
189
179
128
161
123
153
126
125
109
115
72
70
43
29
25
6
4
1
0

279
324
360
362
281
300
270
295
270
280
220
226
157
122
93
58
36
10
5
2
0
3950

POPULAÇÃO SEGUNDO TIPO DE DOMICÍLIO E SEXO
TIPO DE DOMICÍLIO
Urbano

MASCULINA
914

FEMININA
965

Total
1880
12

Rural
Total

1084
1999

986
1951

2070
3950

E esta população reside na zona urbana e rural assim distribuída:
NÚMERO DE DOMICÍLIOS SEGUNDO TIPO - 2010
Domicílios
Total

Urbana
642

Rural
744

Total
1.386

A renda per capita média de Virmond cresceu 236,67% nas últimas duas
décadas, passando de R$194,61 em 1991 para R$351,57 em 2000 e R$655,20 em 2010.
A taxa média anual de crescimento foi de 80,65% no primeiro período e 86,36% no
segundo. A extrema pobreza (medida pela proporção de pessoas com renda domiciliar
per capita inferior a R$ 70,00, em reais de agosto de 2010) passou de 27,35% em 1991
para 11,14% em 2000 e para 7,74% em 2010.

Renda, Pobreza e Desigualdade
1991

2000

2010

Renda per capita

194,61

351,57

655,20

% de extremamente pobres

27,35

11,14

7,74

% de pobres

49,41

32,17

14,58

Porcentagem da Renda Apropriada por Estratos da População
1991

2000

2010

20% mais pobres

3,97

3,38

2,82

40% mais pobres

11,62

10,82

10,51

60% mais pobres

26,33

22,57

23,04

80% mais pobres

52,49

42,53

42,55

20% mais ricos

47,51

57,47

57,45

Na área habitacional não há famílias sem moradia, porém ainda existem muitos
domicílios que podem ser considerados domicílios inadequados e em áreas irregulares.
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Indicadores de Habitação
2000 2010
% da população em domicílios com
água encanada
% da população em domicílios com energia elétrica

89,27 92,48
91,07 98,52

% da população em domicílios com coleta de lixo
*Somente para população urbana

95,86 100,00

Os aspectos populacionais do município de Virmond foram elaborados através
da base de dados do Cadastro Único do Programa Bolsa Família, atualizada em
25/01/2010, dados do Conselho Tutelar, IPARDES (Instituto Paranaense de
Desenvolvimento Econômico e Social), IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística).

2.4 ASPECTOS SÓCIO-ECONÔMICOS
Algumas características de produção predominam no município, assim
destacando-se o trabalho familiar, a alta porcentagem de população rural e o grande
número de agricultores familiares. O solo Virmondense apresenta a seguinte tipologia:
Latessolo 95%, Litossolo 4% e Hidromórfico 1%.
As culturas anuais como a cultura da soja, milho e feijão e atividades como a
Caprinocultura de Corte e a Bovinocultura de Leite são exploradas em maior quantidade
por caracterizarem-se como atividades viáveis economicamente e altamente
demandadora de mão-de-obra.
Em meados da década de 80, a Souza Cruz iniciou na região, o plantio de fumo e
a construção de barracões, sendo hoje em dia uma das grandes produções que geram
melhor renda a pequenos agricultores.
Atualmente os agricultores contam com assistência técnica por parte da
EMATER (Empresa Paranaense de Assistência Técnica e Extensão Rural) e da
Secretaria da Agricultura do município, quanto a analise de solo, distribuição de
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calcário, projeto caprinocultura, acompanhamento nas propriedades, inseminação
artificial, exames de brucelose e tuberculose, vacinas de brucelose, Programa de
patrulha agrícola.
O comércio local consiste na venda de gêneros alimentícios, utensílios
domésticos, bebidas, móveis e materiais de construção, peças e acessórios
automobilísticos e manutenção de máquinas agrícolas e veículos, etc.
Entre as indústrias do município destacam: Madeireiras, metalúrgicas, artefatos
de concreto, Industrialização de gêneros alimentícios a base de milho, Comércio de
cereais, entre outros.
3. HISTÓRICO EDUCACIONAL
Por volta de 1922, as aulas eram particulares e ministradas em casas, sendo
ensinado o idioma Polonês. Os primeiros professores que lecionaram na colônia foram:
Estanislau Litinski, Henrique Radecki e Francisco Iavorski. E alguns foram ensinados
pelos pais ou irmãos mais velhos.

Quando a população aumentou os moradores

construíram o Colégio São José no qual as irmãs Vicentinas lecionavam, vinham
crianças de toda a região (Guarapuava, Candói, Cascavel, Marquinho e Cantagalo) o
qual funcionava com sistema de internato misto inclusive a escola ginasial para internos
e externos. Em 1947 foi construído o primeiro Grupo Escolar General Eurico Gaspar
Dutra, o qual era em madeira com apenas duas salas de aula, com uma secretária, que
atendia crianças e adolescentes no Ensino Fundamental.

Em 1993, o município de

Virmond, possuía 14 escolas na Zona Rural, sendo elas: Escola Estanislau Floriano
Schuartz; Escola Humberto Castelo Branco; Escola Fagundes Varela; Escola Antonio
Mieczinski; Escola Monteiro Lobato; Escola José Klaczik; Escola Martin Afonso de
Souza; Escola João Zapahoski; Escola Extensão Manoel Nóbrega; Escola Rosalina
Francelina Zanella; Escola Extensão Martim Afonso de Souza; Escola Leopoldo
Marochi; Escola José da Silva Lisboa; Escola Manuel da Nóbrega; Escola Campo das
Crianças; Escola Ireno Camargo; Escola Saldanha Marinho; Escola Manuel Luiz
Osório. Entre os diretores que atuaram destacam no ano de 1957 a Irmã Hemengarda de
Andrade, no ano de 1958 Ana Maria Falkemback, em 1961 Albertina Alberti, Zayde
Rossetim Ferreira nos anos de 1962, 1964/ 1967/1969 -1971, Helena Bugay em 19641965/1968-1969/1981-1982. Laura Gralak em 1972-1973; Júlia Ludmila K.
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Orzechovski nos anos de 1965-1967/1974-1979. Edvirges de Freitas em 1983-1985.
Ângelo Romano Dagostim em 1985-1987. Joana Dark Vieira Pontes em 1987 -1992.
A partir de 1994, o ensino de 1ª a 4ª série foi municipalizado (nuclearizado) e
passou a funcionar somente em uma única escola denominada Escola Municipal
Henrique Krygier, nome este dado em homenagem a Henrique Krygier que fez a doação
do terreno. E assim durante o ano de 1993 a 2008, não tinha pessoas nomeadas como
diretoras e sim as secretárias de educação respondiam como diretoras até o ano de 2008,
a partir desse ano que começou de haver a nomeação das diretoras. Nos anos de 2008 a
2009 respondia como diretora da Escola Municipal Henrique Krygier Natalia Ossoski
Milani e no Centro de Educação Infantil Mundo Encantado Celina Zanovello. No ano
de 2010, assumiu como diretora da Escola Municipal Celina Zanovello, a qual atua até
nos dias atual e no Centro de Educação Infantil Mundo Encantado Joaniza de Oliveira
Marques Refinski assumiu em 2010 e por fim no ano de 2013 Anice Orzekowski Klaki
assumiu a Direção do CMEI, a qual atua até os dias atuais.
3.1 HISTÓRICO DA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE KRYGIER –
EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL

Fonte: Arquivo pessoal

Por volta de 1922, as aulas eram particulares, e ministradas em casas, sendo
ensinado o idioma polonês.
Os primeiros professores que lecionaram na Colônia foram: Estanislau Litinski,
Henrique Radecki e Francisco Jaworski.
Nesta época, muitas crianças ainda não freqüentavam a escola, elas aprendiam a
ler e escrever com seus pais ou irmãos mais velhos. Quando o Clube Instrutivo Agrícola
Robot foi construído, às aulas passaram a ser ministrada no mesmo. As mesmas eram
pagas com mantimentos pelos pais.
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Quando a população aumentou os moradores construíram o Colégio São José, no
qual as irmãs Vicentinas lecionavam, sendo muito bem conceituado na região.
Em 1939, foi proibido o ensino da Língua Polonesa. Então as aulas começaram a
funcionar em período integral, sendo durante a manhã em Português e à tarde em
Polonês. Essas aulas funcionaram até 1947, ano em que foi construído em madeira o
primeiro grupo escolar, com apenas duas salas de aula e uma secretaria, para tanto o Sr.
Henrique Krygier doou o terreno. O nome da escola, General Eurico Gaspar Dutra, foi
dado em homenagem ao presidente da República. O ensino então passou a ser público.
O Colégio São José ficou então somente com aulas de bordado, música, corte e
costura e também salas de estudos para mensalistas.
Em 1966, foi inaugurada a Escola Eurico Gaspar Dutra em alvenaria. Em 1968,
começou a funcionar o Ginásio, extensão da Escola Estadual Floriano Peixoto, de
Laranjeiras do Sul. Em 1970, foi fundada a APM – Associação de Pais e Mestres - da
Escola.
Com o aumento de alunos ocorrido em 1993, a prefeitura teve que locar salas do
centro Catequético, para assim poder comportá-los. Quando em 1994, foi nuclearizado o
ensino de Virmond, houve a necessidade de locar todas as salas do centro Catequético.
O município de Virmond possuía, em 1993, 14 escolas rurais municipais, e uma
na zona urbana. Cada escola da zona rural era atendida por uma única professora em
classes multisseriadas.
No dia 20 de outubro de 1993, foi assinado o convênio entre prefeitura e
FUNDEPAR (Fundação Educacional do Paraná), para construção de uma nova unidade
escolar. Na qual atualmente funciona o ensino Fundamental e Médio. No ano de 1995, o
prédio foi cedido para o ensino municipal, permanecendo até o ano de 1996. Neste
período foi construído o prédio próprio da Escola Municipal Henrique Krygier, em
convênio com o Governo Estadual e Prefeitura. No ano de 1998, foi construído mais um
pavimento com 4 salas de aula e dois banheiros, com recursos próprios, próximo a
APMI (Associação de proteção a Maternidade e Infância), atual Clube da Terceira
idade. Neste mesmo ano iniciou-se a construção de 3 salas anexas ao prédio principal
para comportar alunos de Educação Infantil, que no momento está para ser anexada a
Creche Municipal.
Em 2004, foram construídas mais 07 (sete) salas de aula anexas ao prédio
principal da Escola Municipal Henrique Krygier.
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Em 2009 foi construído mais três salas de aulas com 2 banheiros. Em 2010 foi
construído no pátio da escola um parque infantil e um campo de futebol para as práticas
de Educação Física.
A Biblioteca Pública Municipal e a Biblioteca da Escola funcionam em uma
única sala no prédio da Escola. Os livros são adquiridos com recursos da Secretaria
Municipal de Educação e da Escola, da APMF (Associação de Pais Mestres e
Funcionários) e através do MEC (Ministério da Educação) e doações em geral.
A Videoteca, atualmente conta com coleções de fitas de vídeos educativos,
DVDS, atendendo assim as necessidades de alunos e professores.
No ano de 2007 foi implantado o curso de EJA (Educação de Jovens e Adultos o
qual formou 58 alunos até 2011. Atualmente, o município não tem turmas da EJA Fase I
(Educação de Jovens e Adultos), pois não houve mais demanda de jovens e adultos
interessados.
Em 2009 foi instalado o laboratório de informática sendo que os alunos do 1º ao
5º ano do ensino Fundamental têm aulas de Informática semanalmente.
No espaço escolar, foi criada também uma brinquedoteca, onde apresenta jogos
e materiais diversos para uso de professores, e também os alunos da Pré-Escola, 1º ao 5º
ano, tem uma aula semanal no referido espaço com um responsável na realização das
atividades.
Atualmente, todas as salas da escola estão sendo usadas para as turmas e
contamos também com espaço para aulas de Arte e de Educação Física.
A sala dos professores está equipada com espaço suficiente tendo na mesma:
computadores, impressoras e biblioteca do professor, para que todos possam preparar
suas aulas sendo, 6 horas atividades contempladas no Plano de Carreira desde o inicio
do ano letivo de 2015.
3.1.1 BIOGRAFIA DO PATRONO
Henrique Krygier nasceu em 09 de outubro de 1901 em Kielce - Polônia, faleceu
em 25/01/1956 em Virmond - Paraná. Filho de Edward e Józefa Krygier. Estudou em
Łódzi no Guimnazjum Filologeczne K. Tomaszewskiego formando-se no 2º Grau Contabilidade. Prestou serviço Militar, tendo recebido destaque por participar da Guerra
na Polônia recebendo o Certificado em 25/01/1921.
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Possuidor do Título Eleitoral de 07/03/1927, ano que veio para o Brasil, tendo
seu visto do Consulado da Argentina. Casou-se com Zofia Radecki em 1935 em
Virmond, onde trabalhou na Colonização como Topógrafo. Mais tarde trabalhou na 1ª
Serraria.
Henrique Krygier foi o 1º professor de Língua Portuguesa e Polonesa de
Virmond.
Em 1936 mudou-se para a Colonizadora Jagoda em Campo Novo, hoje Quedas
do Iguaçu, onde se dedicou a agricultura, administrando a Fazenda da Colonização.
Neste mesmo ano por ocasião do nascimento de seu primogênito, recebeu dos
colonizadores uma área de terra em bonificação de seu trabalho, e por ter sido seu filho
o 1º nascido na Colônia.
Em 1942 retornou para Virmond, dedicando-se ao Comércio. Foi um dos
fundadores da Sociedade ROBOT, da sociedade Operária Beneficente em Laranjeiras
do Sul, Colégio São José e Orfanato. Colégio este, que era ministrado pelas Irmãs
Vicentinas de ensino particular.
Henrique Krygier sentindo a necessidade de uma Escola Pública, para que todas
as classes sociais tivessem acesso (pois nessa época, o número de migrantes aumentou
com a vinda da Companhia Construtora da Estrada principal) doou o terreno para que
fosse construída a Escola Eurico Gaspar Dutra administrando sua construção. Lutou
para a concretização do seu ideal: "Proporcionar instrução e educação a todos".
No ano de 1993 com a reforma na Municipalização de ensino de 1ª a 4ª série a
Escola Eurico Gaspar Dutra passou a ser Escola Municipal Henrique Krygier que na
ocasião passou por votação da A.P.M. (Associação de Pais e Mestres) e foi escolhido
como Patrono da Escola.
3.2 HISTÓRICO DO CMEI – CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
INFANTIL MUNDO ENCANTADO
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Fonte: Arquivo pessoal

O Centro Municipal de Educação Infantil Mundo Encantado, foi inaugurado no
dia 07 de março de 2004, após ser criado pela Portaria municipal número 04/2004 de 29
de julho de 2004, na gestão do então Prefeito Osmar Luiz Palinski, no ano de 2004 com
um espaço de aproximadamente 288m2.
A construção do CMEI se deu devido à necessidade das mães trabalhadoras que
necessitam de um espaço adequado para deixar seus filhos, enquanto trabalham fora
para ajudar na renda familiar e em outros casos garantir o sustento de suas famílias e
priorizando as crianças das famílias carentes, que são de baixa renda e as mães precisam
trabalhar fora para complementar à renda de sua família.
O Centro Municipal de Educação Infantil Mundo Encantado foi construída por
uma parceira com o Governo do Estado Jaime Lerner com o programa Creche padrão
noventa.
A instituição iniciou seus trabalhos logo após sua inauguração, ofertando
matriculas para crianças na faixa etária de zero mês a cinco anos com turmas de
Berçário, Maternal I e II e Jardim de Infância, tendo autorização de funcionamento
através da Resolução n.º 2.081/06 de 10/05/2006 e renovações através das Resoluções
447 de 05/02/2011 com validade até 31/12/2013 e resolução 2184 de 30/04/2014 com
validade até 31/12/2016 e credenciamento com vencimento em 26/06/2019.
Com a crescente demanda por oferta de vagas visto que a instituição é única no
município houve a necessidade de aumento de espaços para dar atendimento de
qualidade às crianças matriculadas então utilizaram uma sala do espaço (prédio) ao lado
onde funciona a brinquedoteca.
O prédio principal do Centro Municipal de Educação Infantil Mundo Encantado
possui uma área construída de 288m2, da qual constam 04 salas de aula cada uma com
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sanitários masculinos e femininos adaptados à faixa etária, 01 refeitório, 01 secretaria,
01 cozinha, 01 depósito de merenda, 01 solário, 01 lavanderia e, banheiro exclusivo
para funcionários, saguão onde os alunos são recepcionados e com vídeo. Foi
construindo outro prédio ao lado com mais cinco salas onde é usado três salas para
turmas, 01 para sala dos professores, 01 para a brinquedoteca e dois sanitários. O centro
possui área de ar livre como 01 campo de futebol pequeno com grama, 01parque infantil
com uma variedade de brinquedos, 01 caixa de areia, 01 casinha de boneca, 01 toldo
protegendo a entrada. A ampliação do CMEI Mundo Encantado com mais cinco salas
onde são usadas três salas para turmas, 01 para sala dos professores, 01 para a
brinquedoteca e dois sanitários, foi construído com recurso próprio da prefeitura
Municipal. A infraestrutura do CMEI atende a demanda de alunos matriculados, pois
conta com grande variedade de materiais (recursos) disponíveis e adequados. Para
auxiliar os professores a desenvolver seu plano de trabalho docente de acordo com a
proposta pedagógica.

3.3 HISTÓRICO DO COLÉGIO ESTADUAL GENERAL EURICO GASPAR
DUTRA - ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO.

Fonte: Arquivo pessoal
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Virmond era uma grande fazenda pertencente à família Queiroz, sendo distrito
de Guarapuava.
Mais tarde, a fazenda foi adquirida pelo Consulado Polonês e entregue aos
imigrantes poloneses para demarcação, onde Ladislau Radecki e Guilherme Müller
fizeram o loteamento e venda dos quinhões.
Nesta fazenda havia um professor chamado Litinski, que lecionava para os filhos
dos peões, os professores eram contratados e remunerados pelos pais dos alunos. Após
alguns anos chegou o professor Henrique Radecki, que lecionava Polonês até 1932.
Nesta mesma época veio para a Colônia Henrique Krygier, que era polonês e substituiu
Henrique Radecki, pois a Língua Polonesa foi proibida pelo Presidente Getúlio Vargas
e, então Henrique Krygier foi o primeiro professor de Língua Portuguesa de Virmond.
De 1932 a 1936 com a vinda de novas famílias para Colônia várias entidades
auxiliaram no processo educacional, entre elas: Igreja Nossa Senhora do Monte Claro e
Clube – Sociedade Instrutiva e Agrícola ROBOT.
Em 1934, foi construído o Colégio São José e chegaram as Irmãs da Caridade
São Vicente, sendo professoras as Irmãs Ana Josviak, Filomena, Rosalina, Balbina,
Celestina, Ernestina, Casemira, Josefa, Hermengarda de Andrade, Margarida, Helena e
Maria.
Por volta do ano de 1946, Henrique Krygier doou o terreno onde foi construído o
Grupo Escolar Eurico Gaspar Dutra. O presidente do Território Federal do Iguaçu,
Frederico Trotta, destinou verba e, com ajuda da comunidade foi construído o prédio.
Em 1969 encerraram-se as atividades do Colégio São José em regime de
internato e continuou as atividades do Grupo Escolar General Eurico Gaspar Dutra –
Ensino de 1ª a 4ª série.
Em 1978 passou a denominar-se Colégio Floriano Peixoto (Extensão de
Laranjeiras do Sul) e atendia alunos até a 8ª Série.
No ano de 1990 aconteceu a Emancipação Política Administrativa do Município
de Virmond, e com isso, alterações no setor educacional.
No ano de 1993 foi municipalizado o Ensino de 1ª a 4ª série, denominando-se
Escola Municipal Henrique Krygier, 5ª a 8ª Série, Escola Estadual General Eurico
Gaspar Dutra, em 1994 passou a ofertar o ensino de 2ª Grau, ficando como Colégio
Estadual General Eurico Gaspar Dutra - Ensino Fundamental e Médio.
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Possui como particularidade, ser o único no município, atendendo alunos da sede
e de todas as comunidades do interior, que fazem uso do transporte escolar para chegar
até o Colégio.
Atuaram como Diretores os seguintes professores:


Antonio Duarte da Silva -1949–1950;



Nair Brustolin - 1951–1956/ 1959–1960;



Irmã Hemengarda de Andrade - 1957;



Ana Maria Falkemback - 1958;



Albertina Alberti - 1961–1962;



Zayde Rossetim Ferreira -1962–1963/ 1967/ 1969 – 1971;



Helena Bugay - 1964–1965/1968–1969/1981–1982;



Laura Gralak - 1972-1973;



Júlia Ludmila K. Orzechovski -1965-1967/1974-1979;



Edvirges de Freitas - 1983-1985;



Angelo Romano Dagostim - 1985-1987;



Joana Dark Vieira Pontes - 1987 – 1992;



Márcia Roseli Mierzva - 1993 – 2005;



Lucimar Lazarin - 2006 – 2008;



Angela Maria Kubiak Secundo - 2009-2011 ;



Lilian Luciane Lerner Mintkewski - 2012 até os dias atuais.

3.3.1 HISTÓRICO DO PATRONO

EURICO DUTRA (Eurico Gaspar Dutra) 1883-1974 nasceu em Cuiabá, Mato
Grosso, no dia 18 de maio de 1883. Depois de uma brilhante carreira militar, foi
nomeado Ministro da Guerra em 1936, posto no qual, permaneceu até três de agosto de
1936, quando se afastou para candidatar-se à presidência da República. Eleito com larga
vantagem, Dutra assumiu o governo no mesmo dia em que se instalou a Assembléia
Constituinte (31 de janeiro de 1946). A promulgação da Quarta Constituição
Republicana (18 de setembro do mesmo ano) foi o fato mais relevante do seu governo.
A carta estabeleceu a responsabilidade do presidente e de seus ministros de Estado
perante o Congresso e assegurou aos cidadãos os direitos do Liberalismo Público, além
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de manter os direitos adquiridos, anteriormente, pelos trabalhadores. Em seu Governo
foram construídas: a Rodovia Rio – São Paulo (Via Dutra) e a Companhia Hidrelétrica
de São Francisco. As relações diplomáticas com a URSS foram cortadas e foram
cassados os direitos do Partido Comunista Brasileiro. Faleceu no Rio de Janeiro, em 11
de junho de 1974.
4. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.
A Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes, iniciaram suas atividades
em 1º de janeiro de 1993.
A Rede escolar do município de Virmond é composta com as seguintes
instituições:


Escola Municipal Henrique Krygier - Educação Infantil e Ensino Fundamental:



Centro Municipal de Educação Infantil Mundo Encantado;



Colégio Estadual General Eurico Gaspar Dutra. Ensino Fundamental e Médio.
Na tabela a seguir destacam-se as matrículas realizadas nos últimos anos na rede
de ensino municipal e estadual:
Matrículas

Matrículas

Matrículas

Nível

2013

2014

2015

Educação Infantil

155

185

217

Ensino Fundamental

330

297

308

254

248

278

184

190

190

Anos Iniciais
Ensino Fundamental
Anos Finais
Ensino Médio

A Secretaria Municipal de Educação conta com o apoio dos seguintes conselhos
que auxiliam a comunidade escolar.


Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA)



Conselho de Alimentação Escolar – CAE
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Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS



Conselho Municipal de Saúde



Conselho Escolar



Associação de Pais, Mestres e Funcionários - APMF



Conselho Tutelar



Conselho Municipal de Acompanhamento, Controle Social, Comprovação e

Fiscalização dos Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação
Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB
4.1 ASPECTOS CULTURAIS DO MUNICÍPIO
A cultura no município tem suas origens no tradicionalismo polonês, tendo
como valores o resgate e a preservação das raízes culturais. Os eventos culturais mais
significativos do município realizam-se no mês de maio, nas festividades do aniversário
do município. Sendo realizada a abertura no mês de abril com o Show do Povo na praça
municipal, com apresentações de talentos locais e regionais que se estende durante o
ano sendo realizada uma vez por mês, onde inicia também os jogos alusivos em
comemoração ao aniversário do município, havendo uma diversidade de atividades
esportivas.
No decorrer do mês é realizado o tradicional Jantar do Cabrito uma parceria
entre a CAPRIVIR (Associação dos criadores de caprinos de Virmond e região) e
Administração Municipal. È realizado o aniversário do município no dia 17 de maio,
sendo servido almoço gratuito e bolo à tarde, é realizado o Festival de Música Local
com categoria juvenil e adulto. Na mesma semana de comemorações é realizado Rodeio
no Centro de Eventos Municipal e para finalizar as festividades no mês de junho é
realizado o tradicional Jantar Típico Polonês a base de Pirogue, sendo neste dia a
entrega da premiação dos Jogos Alusivos e do Festival Municipal.
Podem-se destacar no âmbito cultural as atividades realizadas nas escolas da
rede municipal e estadual de ensino sendo as Festas juninas, com alimentação típica e
apresentação de danças diversas e o concurso do Rei amendoim e Rainha Pipoca.
Em outubro é realizada a Festa da Criança com diversidades de atrações e de
brinquedos gratuitos as crianças, a rede municipal de ensino organiza as atividades e é
disponibilizado transporte as linhas do interior e servido lanche gratuito a todas as
crianças, promovendo uma linda festa a população.
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Em novembro é realizada a Feira do Conhecimento na rede municipal e estadual
de ensino, onde alunos apresentam trabalhos realizados no decorrer do ano nas diversas
disciplinas. Ocasião esta onde a comunidade e escola se interagem compartilhando
conhecimentos, valorizando todas as disciplinas, unidos em torno de uma educação de
qualidade.
No mês de dezembro é realizada na praça municipal a Festa de Natal, evento
que envolve todas as famílias do município, onde acontece à chegada do Papai Noel e
todas as crianças recebem um presente, há uma confraternização com cânticos natalinos.
Além das atividades culturais realizadas pela prefeitura municipal, destacam-se
também as festas populares, como por exemplo, as religiosas em homenagem a São
Cristovão e Santo Antão, realizada no inicio do ano, a Festa da Padroeira do município
Nossa Senhora do Monte Claro no mês de agosto, como também tem as festas das
comunidades do interior do município.

4.1.1 Casa da Memória

Fonte: Arquivo pessoal
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A Casa da Memória, construída na praça central da cidade de Virmond é uma
réplica da residência pioneira da família de Paulo Palinski, que preserva a história das
70 famílias de descendentes de polacos que formaram a Colônia Amola Faca do
município emancipado em 1990.
O projeto foi uma parceria entre Prefeitura e Braspol e coordenado por Geraldo
Zapahowski. Cada uma das famílias homenageadas ganhou um quadro com uma foto
antiga e texto explicativo. Ao mesmo tempo foi iniciada uma campanha visando dotar a
casa

de

móveis

e

utensílios

típicos

da

época

da

colônia.

Nos dias atuais a Casa da Memória aberta ao público, conta com um acervo
diferenciado de utensílios pertencentes aos colonizadores, entre eles: ferramentas de
trabalho, louças, livros, móveis, etc. Visando a valorização cultural dos primeiros a
chegarem ao município, suas lutas e conquistas.

4.1.2 Biblioteca Cidadã

Fonte: Arquivo pessoal
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No município de Virmond a Biblioteca Cidadã Professora Wanda Ziguer Bugai
foi inaugurada no dia 27/08/2010. A qual é um projeto da Secretaria de Estado da
Cultura, em parceria com a Biblioteca Pública do Paraná, Secretaria Especial para
Assuntos Estratégicos, Secretaria de Estado de Obras Públicas e prefeituras, tem por
objetivo oferecer às regiões mais carentes do Estado do Paraná um equipamento cultural
que promova a democratização do conhecimento, pelo valioso acervo de livros e pela
possibilidade

de

inclusão

digital,

por

meio

dos

Telecentros.

Para tornar a Biblioteca Cidadã uma realidade nos municípios o Governo
disponibiliza a construção sobre terreno que é oferecido pela prefeitura de cada cidade
atendida. A qualificação pessoal destes espaços é feita com treinamento por técnicos da
Biblioteca Pública do Paraná para funcionários de cada município atendido. Essa ação
conjunta estreita, ainda mais, a importante parceria entre Estado e municípios.
A edificação, depois de pronta, reúne cultura e tecnologia e concentram, no
mesmo espaço, acervo inicial de quase dois mil livros e um Telecentro equipado com
computadores com acesso à Internet, aparelhos de televisão e DVD. A instalação dos
Telecentros é coordenada pela Secretaria Especial para Assuntos Estratégicos e pela
Celepar. A Biblioteca Cidadã possui salão comunitário, espaço cívico e de recreação. O
local estimula, ainda, a valorização cultural da região. A Biblioteca Cidadã possui um
acervo que contempla todos os gêneros literários com objetivo de promover a inclusão
cultural e intelectual da população de cada região atendida. Inicialmente a biblioteca
recebe cerca de dois mil volumes que contemplam os grandes autores da literatura
nacional e internacional.

Como exemplo, na estante de poesia podem ser

encontrados obras de Vinicius de Moraes, Fernando Pessoa, Carlos Drummond de
Andrade, Pablo Neruda, entre outras. Na parte dedicada a romances a relação também é
especial com a coleção completa de Jorge Amado, Gabriel García Márquez, Thomas
Mann, Rubem Fonseca, Chico Buarque, Ruy Castro e muitos outros. Há também livros
que contam biografias de pessoas famosas e uma parte dedicada à literatura infantojuvenil com todos os livros de Monteiro Lobato, uma coleção significativa da escritora
Ruth Rocha, e as aventuras do Asterix.
4.2 ASPECTOS DESPORTIVO
O Departamento de Esportes do Município de Virmond faz parte da secretaria de
Educação e participa de eventos em várias modalidades durante o ano, com participação
em campeonatos externos e internos de futebol de campo, futsal, com categorias de base
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e veteranos. Colabora com as Escolinhas das categorias de base com estrutura física e
materiais necessários. Participa todo ano do JARCANS (Jogos abertos da microrregião
da Cantuquiriguaçú), com 9 modalidades.
Organiza os Jogos Alusivos ao aniversário do Município, que ocorrem todo ano,
com início no mês de março e término no mês de junho, com encerramento e entrega
das premiações no Jantar Típico Polonês a Base de Pierogue, com 14 modalidades
participantes.

5. METAS E ESTRATÉGIAS
META 1: Universalizar, até 2016 a Educação Infantil na pré escola para as
crianças de 4 a 5 anos de idade e ampliar a oferta em creches, de forma a atender,
no mínimo, 25% das crianças de até três anos até o final da vigência deste Plano
Municipal de Educação.
ESTRATÉGIAS
1.1

Buscar parceria junto à união, estado e município para nova construção e/ ou

ampliação do Centro de Educação Infantil, de acordo com os padrões mínimos de infra
estrutura estabelecidos, assim como a reestruturação, visando às normas de
acessibilidade e a aquisição de equipamentos à Instituição;
1.2

Promover, incentivar e garantir a formação inicial e continuada dos profissionais

da Educação Infantil, instrumentalizando-os para o desenvolvimento de conteúdos
considerando a diversidade e legislação vigente;
1.3

Elaborar meios de busca ativa da demanda real da Educação Infantil, em

parceria com as Secretarias de Saúde e Assistência Social, com vistas a subsidiar a
elaboração de estratégias para seu atendimento;
1.4

Desenvolver projetos educacionais sobre o enfrentamento da violência, a

inclusão e ao respeito às diversidades e sobre a promoção da saúde e dos cuidados, à
convivência escolar saudável e ao estreitamento da relação família-criança e instituição;

29

1.5

Buscar parcerias com Instituições de Ensino Superior publica, para que se possa

promover cursos de Pós Graduação para a Formação dos profissionais da Educação
Infantil abrangendo o atendimento de crianças até 5 anos de idade;
1.6

Fomentar a oferta de o atendimento educacional especializado complementar e

suplementar aos (as) alunos (as) com deficiência, transtornos globais do
desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, assegurando a educação bilíngüe
para crianças surdas e a transversalidade da educação especial nessa etapa da educação
básica;
1.6 - Assegurar a oferta de atendimento educacional especializado complementar e
suplementar aos alunos com defciincia, transtornos globais do desenvolvimento e altas
habilidade ou superdotação, assegurando a educação bilíngüe para crianças surdas e a
transversalidade da educação especial nesta etapa de educação básica.

1.7

Estabelecer parceria com a Rede Estadual e Municipal de Ensino para garantir o

direito de acesso ás creches e pré-escolas de crianças em situação de itinerância. Entre
eles: indígenas, ciganos e do campo. Incentivando a formação continuada aos
profissionais que atendem essas populações;
1.7 - Estabelecer parceria com a Rede Estadual e Municipal de Ensino para garantr o direito
de acesso ás creches e pré-escolas de crianças em situação de itnerrncia. Entre eles:
indígenas, ciganos, circenses e do campo. Incentvando a formação contnuada aos
profssionais que atendem essas populaçees.

1.8

Preservar as especificidades da Educação Infantil na organização da rede escolar

garantindo atendimento da criança de 0 a 5 anos em estabelecimentos que atendem a
parâmetros nacionais de qualidade e articulação com a etapa escolar seguinte, visando
ao ingresso do aluno (a) de 6 anos de idade no Ensino Fundamental;
1.9

Fortalecer o acompanhamento e monitoramento do acesso e da permanência das

crianças na Educação Infantil em especial dos beneficiários de programas de
transferência de renda, em colaboração com as famílias e com os órgãos públicos de
Assistência Social, Saúde e Proteção a Infância.
META 2: Universalizar o Ensino Fundamental de nove anos para toda a
população de 6 a 14 anos e garantir que pelo menos 90% dos alunos concluam essa
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etapa na idade recomendada, até o ultimo ano de vigência deste Plano Municipal
de Educação.
ESTRATÉGIAS
2.1 Ofertar formação continuada aos profissionais da educação das instituições da Rede
Municipal de Educação;
2.2 Estabelecer parceria com a Rede Estadual e Municipal de Ensino para garantir o
direito de acesso aos anos iniciais e finais do Ensino Fundamental de crianças em
situação de itinerância. Entre eles: indígenas, ciganos, quilombolas, circenses e do
campo. Organizar e elaborar e disponibilizar materiais teórico-metodológico,
específicos para a organização do trabalho pedagógico, para atender a demanda;
2.3 Promover e desenvolver projetos educacionais ativando uma busca de crianças e
adolescentes fora da escola, juntamente com a parceria de órgãos públicos;
2.4 Articular projetos sobre o enfrentamento da violência, a inclusão e ao respeito às
diversidades e sobre a promoção da saúde e dos cuidados, à convivência escolar
saudável e ao estreitamento da relação família-criança e instituição;

2.4 - Artcular projetos sobre o enfrentamento da violincia, a inclusão e ao respeito às
diversidades e sobre a promoção da saúde e dos cuidados, à convivincia escolar saudável e
ao estreitamento da relação família-criança e insttuição. Garantndo o atendimento com
especialistas entre eles fonoaudiólogo, psicólogo e nutricionista, para esta faixa etária.

2.5 Estabelecer parceria com a União, Estado e Município para ampliação da Escola
Municipal, para manter o atendimento de alunos das turmas dos anos iniciais em
atividades de contra turno, mediante necessidades pedagógicas e oficinas diferenciadas;
2.6 Estimular a oferta do Ensino Fundamental, em especial dos anos iniciais, para as
populações do campo e da cidade através de palestras sobre a importância da Educação
Infantil;
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2.7 Disciplinar, no âmbito dos sistemas de ensino, a organização flexível do Trabalho
Pedagógico, incluindo a adequação do calendário escolar de acordo com a realidade
local, a identidade cultural e as condições climáticas da região. Garantindo a quantidade
mínima de dias letivos conforme a legislação vigente;
2.8 Promover a relação das escolas com instituições e movimentos culturais, a fim de
garantir a oferta regular de atividades culturais para livre fruição dos alunos (as) dentro
e fora dos espaços escolares, assegurando ainda que as escolas se tornem pólos de
criação e difusão cultural;
2.9 Incentivar a participação dos pais ou responsáveis no acompanhamento das
atividades escolares dos filhos por meio do estreitamento das relações entre as escolas e
as famílias;
2.10 Oferecer em parceria com a Assistência Social e Departamento de Esporte,
atividades extracurriculares de incentivo aos estudantes e de estimulo a habilidades,
como também oficinas educativas e esportivas;
2.11 Buscar parcerias com Instituições de Ensino Superior pública, para que se possa
promover cursos de Pós Graduação, pesquisas e novas propostas pedagógicas ligadas ao
processo de ensino aprendizagem no Ensino Fundamental;
2.12 Promover programas educacionais, quanto à educação das relações étnicas raciais,
a Educação de Gênero e sexualidade, o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira,
Africana e Indígena e o Plano Nacional De Cidadania e Direitos Humanos LGBT;
2.13 Articular e formalizar parcerias entre estado e município na oferta de formação
continuada aos profissionais do magistério que atuam com estudantes em processo de
transição do 5º para o 6º ano, orientando e subsidiando teórica e metodologicamente o
planejamento das práticas pedagógicas.
META 3: Universalizar, até 2016, o atendimento escolar para toda a população de
15 a 17 anos e elevar, até o final do período de vigência deste Plano, a taxa líquida
de matrículas no Ensino Médio para 85%.
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ESTRATÉGIAS
3.1 Fomentar formação continuada aos profissionais de educação e promover
articulação com instituições acadêmicas, esportivas e culturais, para o cumprimento da
estratégia de elevação da taxa líquida de matrícula e permanência dos estudantes na
escola;
3.2 Fomentar, em regime de colaboração entre Estado, União e Município, políticas de
inclusão e permanência escolar para adolescentes que se encontram cumprindo medidas
sócias educativas, assegurando os princípios do Estatuto da Criança e do Adolescente
(ECA) e demais legislações vigentes.
3.3 Buscar parcerias com a União e o Estado, para as condições de infra estrutura de
salas, quadras esportivas, bibliotecas e demais espaços necessários a Educação Inclusiva
e de qualidade na Rede Pública de ensino;
3.4 Incentivar programas de educação e cultura para a população urbana e do campo, de
jovens na faixa etária de 15 a 17 anos, e de adultos com qualificação social e
profissional para aqueles que estejam fora da escola e com defasagem no fluxo escolar;

3.4 - Incentvar e ofertar programas de educação e cultura para a população urbana e do
campo, de jovens na faixa etária de 15 a 17 anos, e de adultos com qualifcação social e
profssional para aqueles que estejam fora da escola e com defasagem no luxo escolar;

3.5 Promover a busca ativa da população de 15 a 17 anos fora da escola, em articulação
com os serviços de Assistência Social, Saúde e Proteção a Adolescência e a juventude;
3.6 Garantir, através de parceria entre a união, o estado e município, transporte escolar
de qualidade visando e desta maneira incentivando a freqüência, a permanência e o
sucesso de alunos de 15 a 17 anos na escola;
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3.7 Disponibilizar e garantir aos alunos do Ensino Médio transporte para a realização do
Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM, PAC – Programa de Avaliação Continuada
e para a realização de vestibulares para instituições de ensino superior da região.
META 4: Universalizar, para a população de 4 a 17 anos com deficiências,
transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades/superdotação, o acesso
à Educação Básica e ao atendimento educacional especializado, preferencialmente
na rede regular de ensino, com a garantia de sistema educacional inclusivo, de
salas de recursos multifuncionais, classes, escolas ou serviços especializados,
públicos ou conveniados.
ESTRATÉGIAS
4.1 Informar anualmente, para fins do repasse do Fundo de Manutenção e
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação –
FUNDEB, as matrículas dos estudantes da educação regular da rede pública que
recebem atendimento educacional especializado complementar, sem prejuízo do
cômputo das mesmas na educação básica regular;
4.2 Instituir meios, de busca ativa da demanda no âmbito da Educação Especial, nos
níveis de Educação Básica e estimular a criação dos mesmos para atender a demanda
visando a universalização deste atendimento, conforme disposições legais em vigor;
4.3 Garantir o funcionamento de salas de recursos multifuncionais e apoiar a formação
continuada de professores para o atendimento educacional especializado, incluindo
LIBRAS (Língua Brasileira de Sinais) de forma a complementar e suplementar, nas
escolas urbanas;
4.3 - Garantir o funcionamento de salas de recursos multifuncionais e apoiar a
formação continuada de professores para o atendimento educacional especializado,
incluindo LIBRAS (Língua Brasileira de Sinais) e Educação Especial de forma a
complementar e suplementar, nas escolas urbanas. Incentivando os professores na
formação continuada em Educação especial.
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4.4 Garantir o atendimento educacional especializado complementar e suplementar aos
estudantes matriculados nas redes de ensino;
4.5 Participar de programas e projetos que visem à acessibilidade nas escolas públicas
para garantir o acesso e a permanência dos alunos com NEE (Necessidades Educativas
Especiais), mediante adequação arquitetônica, oferta de transporte adaptado,
disponibilização de material didático, recursos de tecnologia assistiva, e oferta da
educação bilíngüe em língua portuguesa e Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS, bem
como o fortalecimento e aperfeiçoamento da Educação Especial;
4.5 - Participar de programas e projetos que visem à acessibilidade nas escolas
públicas para garantir o acesso e a permanência dos alunos com NEE
(Necessidades Educativas Especiais), mediante adequação arquitetônica, oferta de
transporte adaptado, disponibilização de material didático, recursos de tecnologia
assistiva, e oferta da educação bilíngue em língua portuguesa e Língua Brasileira
de Sinais – LIBRAS, bem como o fortalecimento e aperfeiçoamento da Educação
Especial, buscando apoios para a criação de oficinas de LIBRAS, para haver a
interação da comunidade escolar.
4.6 Fortalecer o acompanhamento e o monitoramento visando à articulação entre o
ensino regular e o atendimento educacional especializado complementar e suplementar
ofertado em salas de recursos multifuncionais na rede pública ou em instituições
especializadas, zelando pela integração de ambas as modalidades de atendimento;
4.7 Incentivar e apoiar o desenvolvimento de estudos e pesquisas, contempladas no
Projeto Político Pedagógico das escolas e autorizadas pela Secretaria Municipal de
Educação, voltadas à avaliação e aprimoramento das condições de acesso e melhoria da
qualidade do atendimento do aluno com deficiências, transtornos globais do
desenvolvimento, altas habilidades e superdotação, tanto no âmbito da educação regular
como no atendimento educacional especializado realizado na Rede Municipal;
4.8 Garantir o acesso à educação inclusiva, vedada a exclusão do ensino regular sob
alegação de deficiência ou quaisquer outras necessidades educacionais especiais;
4.9 Manter convênio com APAE (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais),
instituição filantrópica sem fins lucrativos, visando assegurar as condições de apoio ao
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atendimento escolar integral das pessoas com deficiência, transtornos globais do
desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação;
4.10 Garantir a participação de educadores surdos e demais lideranças, professores,
tradutores e intérprete de LIBRAS (Língua Brasileira de Sinais) e comunidades surdas na
formulação e execução de políticas lingüísticas que responda as necessidades, interesses
e projetos dessa comunidade.
4.11 Manter Professor de Apoio Educacional Especializado, para atender alunos que
necessitem de auxílio, na Rede Municipal.
4.12 Articular, em regime de colaboração, profissionais existentes na Rede Municipal
tais como Psicólogo, Fonoaudiólogo, etc. Para a realização da Avaliação
Psicoeducacional de alunos das séries finais do Ensino Fundamental em parceria com os
profissionais da Rede Estadual.
META 5: Alfabetizar todas as crianças, no máximo, até o final do 3º ano do Ensino
Fundamental.
ESTRATÉGIAS
5.1 Priorizar os processos pedagógicos de alfabetização nos anos iniciais do Ensino
Fundamental articulados com estratégias desenvolvidas na pré-escola, com qualificação
e valorização dos professores alfabetizadores e apoio pedagógico específico, a fim de
garantir a alfabetização plena de todas as crianças;
5.1 - Priorizar os processos pedagógicos de alfabetização nos anos iniciais do
Ensino Fundamental articulados com estratégias desenvolvidas na pré-escola, com
qualificação e valorização dos professores alfabetizadores e apoio pedagógico
específico, a fim de garantir a alfabetização das crianças, com exceção de alunos
portadores de necessidades educacionais especiais.

5.2 Instituir instrumentos de avaliação periódicos e específicos para aferir a
alfabetização das crianças, aplicados a cada ano, estimulando as escolas a criar os
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respectivos instrumentos de avaliação e monitoramento, implementando medidas
pedagógicas para alfabetizar todos os alunos até o final do terceiro ano do ensino
fundamental.
5.2 - Instituir instrumentos de avaliação periódicos e específicos para aferir a
alfabetização das crianças, aplicados a cada ano, estimulando as escolas a criar os
respectivos instrumentos de avaliação e monitoramento, implementando medidas
pedagógicas para alfabetizar os alunos até o final do terceiro ano do ensino
fundamental, com exceção de alunos portadores de necessidades educacionais
especiais.

5.3 Fomentar o desenvolvimento das tecnologias educacionais e das práticas
pedagógicas inovadoras que assegurem a alfabetização, utilizando a diversidade de
métodos e propostas pedagógicas, favorecendo a melhoria do fluxo escolar e a
aprendizagem dos (as) alunos (as).
5.4 Apoiar a alfabetização de crianças do campo e de populações itinerantes, com a
produção de materiais didáticos específicos, e desenvolver instrumentos de
acompanhamento com apoio técnico especializado nos anos iniciais;
5.5 Garantir a formação continuada e assessoria pedagógica aos docentes e profissionais
da educação que atuam nos anos iniciais e com práticas inovadoras para a alfabetização;
5.6 Apoiar a alfabetização dos alunos com necessidades educativas especiais
considerando as suas especificidades, inclusive a alfabetização bilíngüe de pessoas
surdas, sem estabelecimento de terminalidade temporal.
5.7 Promover e fortalecer ações, visando à integração entre escola, família e
comunidade em prol de melhorias na qualidade de ensino.
META 6: Oferecer Educação em tempo integral em, no mínimo, 50% das escolas
públicas, de forma a atender, pelo menos, 25% dos(as) alunos(as) da Educação
Básica.
ESTRATÉGIAS
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6.1

Ofertar progressivamente a educação infantil em horário integral nas turmas de

Educação Infantil do Centro Municipal de Educação Infantil de 0 a 3 anos;

6.1 - Garantir a oferta a Educação Infantil em horário integral nas turmas de
Educação Infantil do Centro Municipal de Educação Infantil de 0 a 3 anos;
6.2

Buscar convênios e parceria junto à união, estado e município através do PAR

(Plano de Ações Articuladas) para construção e ampliação do Centro de Educação
Infantil, de acordo com os padrões mínimos de infra estrutura estabelecidos, assim
como a reestruturação, visando às normas de acessibilidade e a aquisição de
equipamentos às instituições, para atender a demanda de 0 a 3 anos em tempo integral;

6.2 - Buscar convênios e parceria junto à união, estado e município através do
PAR (Plano de Ações Articuladas) para construção e ampliação do Centro de
Educação Infantil, de acordo com os padrões adequados de infra estrutura
estabelecidos, assim como a reestruturação, visando às normas de acessibilidade e
a aquisição de equipamentos às instituições, para atender a demanda de 0 a 3 anos
em tempo integral.

6.3

Incentivar a elaboração de projetos, no âmbito do Projeto Político Pedagógico

das escolas, que contemplem a utilização de diferentes espaços culturais, tais como:
bibliotecas, quadras, praças, parques, visando o desenvolvimento e enriquecimento das
atividades pedagógicas;
6.4

A Secretaria Municipal de Educação em parceria com a Secretaria de

Assistência Social, incentivar a utilização de atividades recreativas direcionadas e
monitoradas, assim como esportivas e culturais (dança, teatro), no tempo de
permanência dos alunos na escola, combinando com o efetivo trabalho escolar.
6.5 - Assegurar e manter às crianças, espaços verdes com áreas abertas de
recreação nos centros de educação infantil.
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Meta 7: Fomentar a qualidade da educação básica em todas etapas e modalidades,
com melhoria do fluxo escolar e da aprendizagem.
ESTRATÉGIAS
7.1 Acompanhar e divulgar bienalmente os resultados pedagógicos atingidos nas
avaliações oficiais;
7.2 Incentivar e orientar para que, os índices do IDEB (Índice de Desenvolvimento da
Educação Básica), já atingidos nos anos iniciais do Ensino Fundamental, sejam
mantidos e/ou ampliados durante a vigência do presente plano;
7.3 Buscar parcerias com a União, Estado e Município, para aquisição de materiais
didáticos, para os alunos de baixa renda da Rede Municipal de Ensino;
7.4 Incentivar os estudantes do Ensino Fundamental dos anos finais que tenham
alcançado o nível de aprendizagem compatível aos direitos e objetivos de aprendizagem
e desenvolvimento de seu ano de estudo;

7.4 - Incentivar os estudantes do Ensino Fundamental dos anos finais a alcançarem
o nível de aprendizagem compatível aos direitos e objetivos de aprendizagem e
desenvolvimento de seu ano de estudo;
7.5 Formalizar e executar os planos de ações articuladas, dando cumprimento às metas
de qualidade estabelecidas para a Educação Básica pública e às estratégias de apoio
técnico e financeiro voltadas à melhoria da gestão educacional à formação de
professores e profissionais de serviços e apoio escolar, à ampliação e ao
desenvolvimento de recursos pedagógicos e à melhoria e expansão da infraestrutura
física da rede escolar;
7.6 Estabelecer políticas de estímulo às escolas que melhorarem o desempenho no
IDEB (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica) , de modo a valorizar o mérito do
corpo docente, da direção e da comunidade escolar;
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7.7 Ampliar programas e aprofundar ações de atendimento ao aluno, em todas as etapas
da Educação Básica, por meio de programas suplementares de material didático-escolar,
transporte, alimentação e assistência à saúde;
7.8 Orientar as políticas das redes e sistemas de ensino, de forma a buscar atingir as
metas do IDEB (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica) , diminuindo a diferença
entre as escolas com os menores índices e a média nacional, garantindo equidade da
aprendizagem e reduzindo pela metade, até o último ano de vigência deste Plano
Municipal de Educação, as diferenças entre as médias dos índices dos estados, inclusive
do Distrito Federal e dos Municípios;
7.9 Garantir transporte gratuito para todos os 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 INMETRO (Instituto
Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial), 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;
7.10 Garantir os conteúdos da História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena, nos
currículos e ações educacionais, nos termos da Lei n.º 10.639, de 9 de janeiro de 2003, e
da Lei n.º 11.645, de 10 de março de 2008, assegurando-se a implementação das
respectivas diretrizes curriculares nacionais, por meio de ações colaborativas com
fóruns de educação para a diversidade étnico-racial, conselhos escolares, equipes
pedagógicas e com a sociedade civil;
7.11 Implementar políticas de inclusão e permanência na escola para adolescentes e
jovens que se encontram em regime de liberdade assistida e em situação de risco,
assegurando os princípios da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 - Estatuto da Criança
e do Adolescente;
7.12 Mobilizar as famílias e setores da sociedade civil, articulando a Educação formal
com experiências de Educação popular e cidadã, com os propósitos de que a Educação
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seja assumida como responsabilidade de todos e de ampliar o controle social sobre o
cumprimento das políticas públicas educacionais;
7.13 Informatizar integralmente a gestão das escolas públicas e das Secretarias de
Educação dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios e manter programa
nacional de formação inicial e continuada para o pessoal técnico das secretarias de
Educação;
7.14 Universalizar, mediante articulação entre os órgãos responsáveis pelas áreas da
Saúde e da Educação, o atendimento aos estudantes da Rede Escolar pública de
Educação Básica por meio de ações de prevenção, como distribuição gratuita de kits de
higiene bucal, havendo promoção e atenção à saúde;
7.15 Estabelecer políticas públicas em parceria com as demais Secretarias do município
para o desenvolvimento de programas sociais voltado ao fortalecimento da relação das
famílias com a educação e seus filhos, visando à melhoria da qualidade da educação;
7.16 Desenvolver projetos escolares que incluam conceito de sustentabilidade,
acessibilidade, segurança e conforto em atendimento às legislações vigentes e normas
de segurança na área de construção civil para atender as demandas da educação;
7.17 Assegurar parcerias com a união e estado para obtenção de recursos destinados à
construção de novas unidades escolares;
7.18 Estabelecer ações efetivas especificamente voltadas para a promoção, prevenção,
atenção e atendimento à saúde e à integridade física, mental e emocional dos
profissionais da Educação, como condição para a melhoria da qualidade educacional;
7.19 Aperfeiçoar programas de atendimento pedagógico para todas as escolas da Rede
Municipal de Ensino, com vistas à melhoria da leitura, interpretação de textos e
resolução de problemas e conseqüentemente da diminuição das taxas de abandono,
reprovação e aprovação por conselho;
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7.20 Fortalecer a parceria com a União para aquisição de materiais de apoio
pedagógico, como dicionários, livros didáticos, obras literárias, materiais de laboratório,
entre outros, inclusive em Braile.
7.21 Buscar apoio da união para garantir transporte a todos (as) os (as) estudantes do
campo na faixa etária da educação escolar obrigatória.
7.22 Promover a participação dos alunos do Ensino Fundamental Anos Iniciais e Finais,
e do Ensino Médio em projetos escolares municipais, extraclasse como, Karatê, violão,
gaita, banda, palestras, etc.
7.22 - Promover a participação dos alunos do Ensino Fundamental Anos Iniciais e
Finais, e do Ensino Médio em projetos escolares municipais, extraclasse como,
Karatê, violão, gaita, banda, palestras, dança, esportes, etc.

Meta 8: Elevar a escolaridade média da população de 18 a 29 anos, de modo a
alcançar no mínimo 12 anos de estudo no último ano, para as populações do
campo, da região de menor escolaridade no País e dos 25% mais pobres, e igualar
a escolaridade média entre negros e não negros declarados à Fundação Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
ESTRATEGIAS
8.1 Apoiar e promover busca ativa de jovens fora da escola pertencentes aos segmentos
populacionais considerados, em parceria com as áreas de assistência social, saúde e
proteção à juventude;
8.2 Aprimorar os instrumentos de acompanhamento e monitoramento do acesso e
permanência na escola para os segmentos populacionais considerados e implementar
estratégias de apoio e estímulo à frequência dos alunos;
8.3 Promover o acesso escolar, garantindo transporte gratuito aos alunos que precisam
concluir os anos finais do Ensino Fundamental e o Ensino Médio em outro município.
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Meta 9: Elevar a taxa de alfabetização da população com 15 anos ou mais para
93,5% até 2015 e, até o final da vigência deste PME, erradicar o analfabetismo
absoluto e reduzir em 50% a taxa de analfabetismo funcional.
ESTRATÉGIAS
9.1 Incentivar os jovens e adultos para concluírem o Ensino Fundamental e Médio,
auxiliando a ingressarem nos estudos, disponibilizando transporte gratuito para os
mesmos para o Centro Estadual de Educação Básica para Jovens e Adultos (CEEBJA);
9.2 Fomentar ações de atendimento ao estudante da Educação de jovens e adultos por
meio de programas suplementares de transporte, alimentação e saúde, inclusive
atendimento oftalmológico e fornecimento gratuito de óculos, em articulação com as
áreas da saúde e assistência social;
9.3 Estabelecer meios e incentivos que integrem os segmentos empregadores, públicos e
privados, e os sistemas de ensino, para promover a compatibilização da jornada de
trabalho dos empregados com a oferta das ações da Educação de Jovens e Adultos.
9.4 Considerar, nas políticas públicas de jovens e adultos, as necessidades dos idosos,
com vistas à promoção de políticas de erradicação do analfabetismo, ao acesso a
tecnologias

educacionais

e atividades

recreativas,

culturais

e esportivas,

à

implementação de programas de valorização e compartilhamento dos conhecimentos e
experiência dos idosos e à inclusão dos temas do envelhecimento e da velhice nas
escolas.
Meta 10: Incentivar, no mínimo, 25% (vinte e cinco por cento) das matrículas de
educação de jovens e adultos, nos ensino fundamental e médio, na forma integrada
à educação profissional.
ESTRATÉGIAS
10.1 Fomentar a integração da Educação de jovens e adultos com a Educação
profissional, em cursos planejados, de acordo com as características do público da
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Educação de jovens e adultos e considerando as especificidades das populações
itinerantes e do campo, inclusive na modalidade de Educação à Distância.
10.2 Estimular a diversificação 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.
10.3 Orientar a expansão da oferta de Educação de jovens e adultos articulada à
Educação profissional, de modo a atender às pessoas privadas de liberdade nos
estabelecimentos penais, assegurando-se formação específica dos professores e
implementação de diretrizes nacionais em regime de colaboração.

Meta 11: Disponibilizar transporte gratuito, incentivando desta maneira o
aumento de matriculas de alunos na Educação Profissional Técnica de nível médio.

ESTRATÉGIAS
11.1 Incentivar as matrículas de Educação Profissional Técnica de nível médio na rede
Estadual de Educação profissional, científica e tecnológica, levando em consideração a
responsabilidade dos Institutos na ordenação territorial, sua vinculação com arranjos
produtivos, sociais e culturais locais e regionais, bem como a interiorização da
Educação Profissional.
11.2 Buscar parcerias para que se haja a expansão da oferta de Educação profissional
técnica de nível médio nas redes públicas estaduais de ensino.
11.3 Estimular a expansão do estágio na Educação profissional técnica de nível médio e
do ensino médio regular e superior, preservando-se seu caráter pedagógico integrado ao
itinerário formativo do aluno, visando à formação de qualificações próprias da atividade
profissional, à contextualização curricular e ao desenvolvimento da juventude.
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Meta 12: Fomentar o fortalecimento das Instituições de Ensino Superior, mediante
realização de parcerias que possam reverter simultaneamente para a formação de
profissionais de nível superior e curso técnico no município.
ESTRATÉGIAS
12.1 Fortalecer parceria com o Instituto Federal do Paraná (IFPR), garantindo espaço
físico para os alunos com Tele Salas no município, pertencentes ao Pólo de Laranjeiras
do SUL.
12.2 Buscar parcerias com Instituições Federal e Estadual com vistas à expansão da
ofertas de cursos na modalidade a distancia, proporcionando um elevado número de
cursos disponibilizados, para serem realizados através de Tele salas.
12.3 Buscar parcerias com Instituições Federais e Estaduais para a realização de cursos
de língua estrangeira, disponibilizando local adequado para realização dos mesmos.
Atualmente existe o CELEM (Centro de Línguas Estrangeira Moderna), Língua
Espanhola no Colégio Estadual para que toda comunidade possa realizar o curso.
Meta 13: Disponibilizar transporte escolar gratuito para estudantes que fazem
educação superior.
META 13: Disponibilizar transporte escolar gratuito e de qualidade para estudantes que
fazem educação superior.

ESTRATÉGIAS
13.1 Manter programas de apoio ao deslocamento de estudantes até cidades próximas
que ofereçam educação superior, como o transporte diário gratuito, para ampliar as
taxas de acesso a permanência na educação superior de estudantes egressos da escola
Pública do Município.
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13.1 - Manter programas de apoio ao deslocamento de estudantes até cidades
próximas que ofereçam educação superior, como o transporte diário gratuito, para
ampliar as taxas de acesso a permanência na educação superior para estudantes do
município.

13.2 Incentivar os alunos a realizarem processos seletivos de inclusão em cursos
superiores como, vestibulares e ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio) e o PAC
(Programa de Avaliação Continuada).
Meta 14: Incentivar os profissionais da educação a realizarem cursos de pósgraduação Stricto Sensu, voltados ao atendimento das necessidades e demandas
locais.
ESTRATÉGIAS
14.1 Estimular a participação a cursos de pós-graduação stricto sensu dos profissionais
da educação da Rede de Ensino Municipal, segundo critérios e benefícios contemplados
no Plano de Carreira da categoria;
14.2 Apoiar programas, projetos e ações que objetivem a consolidação e
desenvolvimento da pesquisa e da pós-graduação em educação, que possam reverter em
aprimoramento à educação do município e mediante a autorização da Secretaria
Municipal de Educação.
Meta 15: Garantir, em regime de colaboração entre a União, os Estados, o
Distrito Federal e os Municípios, que todos os professores da educação básica
possuam formação específica de nível superior, obtida em curso de licenciatura
na área de conhecimento em que atuam até 2020.
ESTRATÉGIA
15.1 Valorizar, nos concursos e processos seletivos, a formação acadêmica de nível
superior voltada ao conhecimento e reflexão das demandas da rede pública de educação
básica, em especial, ao nível educacional pretendido;
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15.2 Incentivar, de acordo com os critérios estabelecidos no Plano de Cargos, Carreira e
Salários, a participação em cursos e programas de formação na área de atuação, aos
integrantes do quadro do magistério que não possuem a titulação especificada neste
plano;
15.3 Buscar o cumprimento da determinação de exigência da formação dos educadores
nas demais redes de ensino que atuam no âmbito da Educação Básica no Município;
15.4 Apoiar e contribuir para a melhoria dos cursos de formação docente, mediante
abertura de campo de estágio supervisionado para alunos regulares de cursos de
graduação e pós-graduação de IES reconhecidas.
15.5 Garantir, no PPP das Escolas, de projetos vinculados a estágios supervisionados na
área educacional, que contemplem as demandas da instituição de educação básica.
Meta 16: Garantir que 95% dos Professores da Educação Básica nível de pósgraduação até o último ano de vigência deste PME, incentivar a todos os (as)
profissionais da Educação Básica formação continuada em sua área de atuação,
considerando as necessidades, demandas e contextualizações dos sistemas de
ensino.
Meta 16: Garantir que 95% dos Professores da Educação Básica busquem
aperfeiçoamento em nível de pós-graduação até o último ano de vigência deste
PME. E incentivar a todos os (as) profissionais da Educação Básica que realizem
formação continuada em sua área de atuação, considerando as necessidades,
demandas e contextualizações dos sistemas de ensino.
ESTRATÉGIAS
16.1 Realizar, em regime de colaboração entre as esferas governamentais, o
planejamento estratégico para dimensionamento da demanda por formação continuada e
fomentar a respectiva oferta por parte das instituições públicas de educação superior, de
forma orgânica e articulada às políticas de formação do município.
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16.2 Expandir programa de composição de acervo de obras didáticas, paradidáticas e de
literatura e dicionários; 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 das redes pública de Educação
Básica.
16.3 Contribuir, em regime de colaboração entre as esferas governamentais, para a
implementação de programa de formação continuada para professoras e professores da
rede municipal, a fim de aprimorar a formação desses profissionais para atuarem no
magistério da Educação Básica, nas etapas da Educação Infantil e Anos Iniciais.
16.3 - Contribuir, em regime de colaboração entre as esferas governamentais, para
a implementação de programa de formação continuada para professoras e
professores da rede municipal, a fim de aprimorar a formação desses profissionais
para atuarem no magistério da Educação Básica, nas etapas da Educação Infantil,
Ensino Fundamental anos iniciais e finais.

16.4 Fortalecer a formação das professoras e dos professores das escolas públicas de
Educação Básica, por meio da implementação das ações do Plano Estadual do Livro,
Leitura e Literatura (PELLL) e da captação de recursos de programas nacionais, que
disponibilizam recursos para acesso a bens culturais.
16.5 Garantir a efetivação de políticas públicas para a formação continuada permanente
das/dos profissionais da educação na prevenção e enfrentamento do preconceito,
discriminação e todas as formas de violências no âmbito escolar; a defesa, afirmação e
promoção dos direitos humanos, de forma a promover uma educação de qualidade em
todas as etapas e modalidades da Educação Básica.
16.6 Incentivar e auxiliar as professores (as) e os demais profissionais da Educação
Básica, para pós-graduação stricto sensu considerando o crescimento da demanda.
Meta 17: Valorizar os (as) profissionais do magistério das redes públicas da
Educação Básica, a fim de equiparar o rendimento médio dos (as) demais
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profissionais com escolaridade equivalente, até o final do 6º ano da vigência deste
PME.
ESTRATÉGIAS
17.1 Promover o avanço das políticas públicas de valorização das/dos profissionais do
magistério, e equiparar o seu rendimento médio ao rendimento médio do quadro das/dos
demais profissionais do poder executivo do funcionalismo municipal, com escolaridade
equivalente.
17.2 Constituir como tarefa permanente o acompanhamento da evolução salarial das/dos
profissionais da Educação Pública do Município por meio de indicadores da Pesquisa
Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) periodicamente divulgados pela Fundação
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
17.3 Implementar, no plano de carreira para as/os profissionais do magistério da redes
pública de Educação Básica do Município, observados os critérios estabelecidos na Lei
n.º 11.738, de 16 de julho de 2008, com implantação gradual do cumprimento da
jornada de trabalho em um único estabelecimento escolar.
17.4 Garantir, o Pagamento do Piso Salarial Profissional Nacional (PSPN) a todas/os
professoras e professores em início de carreira em todos os sistemas de ensino,
observados critérios estabelecidos na Lei n.º 11.738, de 16 de julho de 2008.
17.5 Assegurar junto a União a assistência financeira específica aos entes federados
para implementação de políticas de valorização das/dos profissionais do magistério, em
particular o Piso Salarial Profissional Nacional.
Meta 18: Adequar e garantir a existência de planos de Carreira para os (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.
ESTRATÉGIAS
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18.1 Garantir a licença especial (remunerada) aos profissionais do magistério,
incentivando os mesmos a buscarem qualificação, para um melhor desempenho em sua
profissão.
18.2 Apoiar a política de formação continuada das/dos profissionais da educação em
consonância com as proposições advindas do Fórum Permanente de Apoio à Formação
Docente do Paraná.
18.3 Estruturar as redes públicas de Educação Básica de modo que, até o início do
terceiro ano de vigência deste PME, 85%, no mínimo, das/dos profissionais do
magistério e 70%, no mínimo, das/dos profissionais da educação não docentes sejam
ocupantes de cargos de provimento efetivo.
18.4 Assegurar, na rede pública de Educação Básica um sistema de avaliação das/dos
profissionais em estágio probatório a fim de fundamentar a decisão pela efetivação no
cargo ou não do mesmo no quadro funcional;

Meta 19: Assegurar condições, 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 e do Estado para tanto.
ESTRATÉGIAS
19.1 Fortalecer a participação do Conselho Escolar como instância democrática de
participação na vida da escola, mediante incentivo à elaboração colegiada de estratégias
de ação e projetos subsidiados no conhecimento e na reflexão dos problemas do
cotidiano escolar, com vistas à busca de solução para os mesmos;
19.2 Buscar parcerias para os programas de apoio e formação às/aos conselheiras/os dos
conselhos de acompanhamento e controle social do FUNDEB, dos conselhos de
alimentação escolar, dos conselhos regionais, dentre outros, e às/aos representantes
educacionais em demais conselhos de acompanhamento de políticas públicas.
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19.3 Apoiar e incentivar o Município a constituir o Conselho Municipal de Educação
com intuito de coordenar as conferências municipais e apoiar a realização da
conferencia municipal bem como efetuar o acompanhamento da execução deste plano;
19.4 Assegurar condições para que o Fórum Municipal de Educação possa realizar a
conferência municipal de educação, bem como efetuar o acompanhamento da execução
do PNE, PEE e PME.
19.4 Estimular, em todas as redes de Educação Básica, a constituição e o fortalecimento
de grêmios estudantis e associações de pais, assegurando-se, inclusive, espaços
adequados e condições de funcionamento nas escolas e fomentando a sua articulação
orgânica com os conselhos escolares, por meio das respectivas representações,
respeitadas suas autonomias.
19.5 Fortalecer a participação e a consulta de profissionais da educação, estudantes e
seus familiares, bem como da comunidade do entorno escolar, na formulação dos
projetos político-pedagógicos, currículos escolares, planos de gestão escolar e
regimentos escolares.
19.6 Fortalecer e ampliar as formas de acompanhamento das famílias no desempenho
escolar das/dos estudantes, visando à qualidade do ensino.
19.7 Estabelecer parceria entre a SEED (Secretaria de Estado de Educação), o CEE
(Conselho Estadual de Educação) e as Secretarias Municipais de Educação para o
fortalecimento dos Conselhos Municipais de Educação no que tange à execução de suas
funções.
19.8 Buscar parcerias entre União, Estado e Município para aprimorar o processo de
planejamento de intervenções na rede física escolar, com a implantação de sistema
informatizado, ampliações e melhorias dos prédios escolares efetuadas diretamente
pelos gestores escolares, a partir de diagnóstico da infraestrutura escolar e das
aspirações da comunidade, promovendo maior autonomia, agilidade, transparência e
coparticipação da comunidade escolar.
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19.9 Aperfeiçoar o processo de planejamento de matrícula na rede pública, com a
efetiva participação das/dos gestoras/es escolares e da rede municipal de ensino, a partir
de ambiente on-line, disponibilizado no Sistema de Registro Escolar (Sere), que
proporcionará maior agilidade e otimização da oferta de ensino à comunidade escolar.
19.10 Estabelecer, por meio de lei própria, no âmbito da Secretaria Municipal de
Educação, a permanente avaliação que consolide o processo de avaliação institucional
das escolas da rede municipal.
19.11 Fomentar parceria para políticas conjuntas entre estado e municípios de forma
que as formações continuadas ofertadas por uma das redes sejam consideradas
equivalentes para atendimento aos respectivos planos de carreira.
Meta 20: Garantir a aplicação na manutenção e desenvolvimento da educação de
25% da receita líquida do município, advinda de impostos, acrescido dos recursos
provenientes do Salário Educação, do FUNDEB, e de programas e convênios do
Governo Federal e Estadual.
ESTRATÉGIAS
20.1 Aplicar os recursos legalmente vinculados à Educação, de competência do poder
público municipal, e buscar fontes complementares de financiamento, rever para ter
novos recursos para pagamentos dos professores;
20.2 Fortalecer os instrumentos que promovam a transparência e o controle social,
inclusive visando garantir a efetividade da aplicação de recursos na manutenção e
desenvolvimento do ensino, na utilização dos recursos públicos aplicados em educação;
20.3 Divulgar regularmente os indicadores de investimento e tipo de despesa per capita
por aluno nas etapas da educação de responsabilidade do município;
20.4 Garantir a licença especial (remunerada) aos profissionais do magistério, na forma
a ser regulamentada pelo poder executivo municipal.
20.5 Garantir a aplicação da totalidade dos recursos destinados à educação no
município.
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20.6 Garantir a manutenção e ampliação das estruturas dos prédios escolares para
atender a demanda de alunos do município, através de parcerias com união, estado e
município.
6 AVALIAÇÃO
A avaliação e o acompanhamento do PME serão realizados pela sociedade civil
organizada, por meio de instâncias colegiadas, a fim de orientar a Educação no
município, promover a ampliação, a melhoria do acesso ao ensino de qualidade e a
permanência do educando, propiciando uma gestão democrática, a valorização dos
profissionais do magistério e o respeito à diversidade.
O sistema de acompanhamento e avaliação das metas e estratégias constantes no
Plano tem como base as diretrizes estabelecidas na Lei n.º 13.005/2014, e será realizado
a cada dois anos, ao longo do período de vigência deste PME, através de um Fórum
Municipal de Educação.
O monitoramento deve ser um processo metódico e contínuo que permita a
avaliação situacional e possível intervenção para alterar a realidade. A avaliação e o
acompanhamento sistemático dos resultados alcançados constituem parte do processo
de planejamento, a fim de alicerçar os encaminhamentos e estratégias para melhorar a
educação no Município.
O Plano prevê como diretrizes que orientam as metas e estratégias a erradicação
do analfabetismo, a universalização do atendimento escolar, a superação das
desigualdades educacionais, a melhoria da qualidade da Educação, a formação para o
trabalho e para a cidadania, a valorização dos profissionais da Educação, a promoção do
princípio da gestão democrática da Educação pública e aplicação de recursos públicos
em Educação como proporção do Produto Interno Bruto (PIB).
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