
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

CLAUDEMIR FREITAS 
Prefeito Municipal 

 
 
 
 

ANTONIO UDCENSKI 
Vice-Prefeito 

 
 
 

 
ELVIO ALBINO BIAVATTI 

Presidente da Câmara de Vereadores 
 
 
 
 

GERVASIO MICHELS 
GIVANILDO TRUMI 

NERI JOSÉ DIAS DE CASTRO 
NERI VALMIR BORSA 

VALDEVINO CANDIOTTO 
OSNIR RAUPP 

VALDIR CANDIDO DA SILVA 
SÉRGIO DE SOUZA 

 
Vereadores 

 
 
 

IVANILDE VACHIN PRETTO 
Diretora do Departamento Municipal de Educação e Cultura  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 



GRUPOS DE TRABALHO DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE 
BOA ESPERANÇA DO IGUAÇU 

 
 

HISTÓRICO DO MUNICÍPIO 
INDICADORES SOCIAIS E 
ECONÔMICOS 
Odilmara Terezinha Dreves Freitas 
 
PRINCÍPIOS DO PME 
Ivanete Rufatto Trindade 
Ivanilde Vachin Pretto 
 
EDUCAÇÃO INFANTIL 
Cenélia Goularte 
Iolene Dreves 
Ediane Paula Raupp Maria 
 
ENSINO FUNDAMENTAL 
Maria Edinéia Sousa Vargas Pretto 
Maria Helena Candido Begnini 
Leonira Lepchaki 
 
ENSINO MÉDIO 
Cleonizete Totti 
 
EDUCAÇÃO SUPERIOR 
Ivanete Rufatto Trindade 
Ivanilde Vachin Pretto 
 
EDUCAÇÃO INTEGRAL  
Ivanete Rufatto Trindade 
Loire Biavatti Francischini 
Ivonete Duarte Rufatto 
 
EDUCAÇÃO DE JOVENS E 
ADULTOS 
Roseni Silva de Campos Prodocimo 
Giane Aneléia Cantelli Sordi 
Jorlei Paladini  
Silvane Klunk  
Débora Ribeiro 
 
 
EDUCAÇÃO ESPECIAL 
Ivonete Duarte Rufatto 
Ana Paula Cappllesso 
Genir Helstron Ptri 
Genessi dos Santos 
Leonice Rufatto  

Leonira Lepchaki 
Joziane de Oliveira  
Ivonete Duarte Rufatto 
Iandra Biz Rovaris 
 
 
 A GESTÃO DEMOCRÁTICA DO 
ENSINO PÚBLICO 
Rozeli Julieta Grassi 
Sarah Adaias de Souza Marçal 
Cleonice Totti 
Cleonice Alberton 
Eraide Biavatti  
Leonira Lepchaki 
 
 
OS PROFISSIONAIS DO 
MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃOE OS 
PROFISSIONAIS DE APOIO 
Alessandra Jerônimo Paganini 
Givanildo Trumi 
 
 
FINANCIAMENTO E GESTÃO DA 
EDUCAÇÃO  
Juliano Pansera 
Edson Jose Guizoni Necker 
Valcir Paim  
 
 
SISTEMATIZAÇÃO DO PLANO 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
Eliane Alberton 
Iolene Dreves 
Ivanete Trindade Rufatto 
Ivanilde Vachin Pretto 
Loire  Biavatti Franscischini 
Leonira Lepchaki 
Sarah Adaías de Souza Marçal 
Roseni Silva de Campos Prodocimo  
 

 

 

 

 



 

SUMÁRIO 
 

 
I – INTRODUÇÃO..........................................................................................................6 
 

II - INDICADORES SOCIAIS E ECONÔMICOS..................................................... 8 
 
1. Histórico do Município 
2. Elementos Geográficos 
3. Elementos Demográficos 
4. Índices Sociais e Econômicos 
5. Aspectos Culturais 

 
         III - ABRANGÊNCIA .................................................................................................1 
 

1.   A Educação no Município. 
2.   Abrangência da competência do Município em Educação 
3.   Objetivos e Prioridades do PME 
  

          IV-PRINCÍPIOS DO PME..........................................................................................20 
       

         1.  Gestão Democrática da Educação 
         2.  Melhoria da qualidade de ensino 
         3.  Currículo  
         4.  Financiamento da Educação 

 
        V – NÍVEIS DE ENSINO...............................................................................................23 
 

1. EDUCAÇÃO INFANTIL........................................................................................26 
1.1 Conceito e organização 
1.2 Diagnóstico 
1.3 Diretrizes 
1.4 Meta estabelecida no PNE para a Educação Infantil 
1.4.1 Estratégias previstas no PNE para a Educação Infantil 

         1.4.2 Objetivos e Metas para o Município 
 
2. O ENSINO FUNDAMENTAL....................................................................................33 

 
2.1 Histórico e conceito 
2.2 Diagnóstico 
2.3 Diretrizes 
2.4 Metas do PNE para o Ensino Fundamental 
2.4.1 Estratégias do PNE para Meta 2 
2.4.2 Objetivos e Metas para o Município 
2.4.3 Estratégias do PNE para Meta 5 
2.4.4 Objetivos e Metas para o Município 
2.4.5 Estratégias do PNE para Meta 7 
2.4.6 Objetivos e Metas para o Município 
2.4.7 Estratégias do PNE para Meta 8 
2.4.8 Objetivos e Metas para o Município 



 

          3. ENSINO MÉDIO......................................................................................................46           
          
          3.1 Diagnóstico 
          3.2 Diretrizes 
          3.3 Meta estabelecida no PNE para o Ensino Médio 
          3.3.1 Estratégias do PNE para Meta 3 
          3.3.2 Objetivos e Metas para o Município 
          3.3.3 Estratégias do PNE para Meta 7 
          3.3.4 Objetivos e Metas para o Município 
 
          4. EDUCAÇÃO SUPERIOR........................................................................................61   
          
          4.1 Diagnóstico 
          4.2 Diretrizes 
          4.3 Meta Estabelecida no PNE para o Ensino Superior 

 4.3.1 Estratégias do PNE para Meta 12 
4.3.2 Objetivos e Metas para o município 
4.3.3 Estratégias do PNE para Meta 13 
4.3.4 Objetivos e Metas para o município 
4.3.5 Estratégias do PNE para Meta 14 
4.3.6 Objetivos e Metas para o município 
 

          VI- MODALIDADES DE ENSINO.............................................................................70 
 
1. ENSINO FUNDAMENTAL INTEGRAL .............................................................70 
 
1.1 Diagnóstico 
1.2 Diretrizes 
1.3 Metas do PNE para a implantação em Período Integral 
1.3.1 Estratégias do PNE para Meta 6 
1.3.2 Objetivos e Metas para o Município  
 
2. EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS...............................................................73 
 

2.1 Diagnóstico 

2.2 Diretrizes 
2.3 Meta do PNE para a Educação de Jovens e Adultos 
2.3.1 Estratégias do PNE para Meta 9 
2.3.2 Objetivos e Metas para o Município 
 
3. EDUCAÇÃO ESPECIAL.......................................................................................78 
 

         3.1 Diagnóstico 
3.2 Diretrizes  
3.3 Metas do PNE para a Educação Especial 
3.3.1 Estratégias do PNE para Meta 4 
3.3.2 Objetivos e Metas do PNE para o Município 
 
 VII– A GESTÃO DEMOCRÁTICA DO ENSINO PÚBLICO................................87 
 



 

1. Fundamentação legal 
          2. A Gestão Democrática na Escola 

3. Gestão Democrática da Rede ou Sistema de Ensino 
         4. Diretrizes do PNE 
         5. Meta do PNE para Gestão Democrática do Ensino Publico 
         5.1 Estratégias do PNE para Meta 19 
         5.2  Objetivos e Metas para o Município 

 
VIII- FORMAÇÃO DOS TRABALHADORES DA EDUCAÇÃO DA REDE 
MUNICIPAL DE ENSINO E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO ....................97 
 
1. Diagnóstico 
2. Educação Infantil 
3. Ensino Fundamental 
4. Educação Especial 
5. Educação de Jovens e Adultos 
6. Formação Continuada 
7. Diretrizes 
7.1. Metas do PNE para os Profissionais da Educação 
7.2. Estratégias do PNE para Meta 15 
7.2.1. Objetivos e Metas para o Município 
7.3 Estratégias do PNE para Meta 16 
7.3.1 Objetivos e Metas para o Município 
7.4 Estratégias do PNE para Meta 17 
7.4.1 Objetivos e Metas para o Município 
7.5 Estratégias do PNE para Meta 18 
7.5.1 Objetivos e Metas para o Município 
 
XII - FINANCIAMENTO E GESTÃO DA EDUCAÇÃO.......................................112 
 
1.Diagnóstico 
2.Diretrizes 
3. Metas do PNE para o Financiamento da Educação  
4. Estratégias do PNE para Meta 20 
4.1.  Objetivos e Metas para o Município 
 
XIII - CONCLUSÃO...................................................................................................121 

          

          XIV - REFERÊNCIAS...............................................................................................122 

LISTA DE TABELAS 

LISTA DE GRÁFICOS 

LISTA DE FIGURAS



7
 

I. INTRODUÇÃO 

 

O Plano Municipal de Educação de Boa Esperança do Iguaçu trata do conjunto da 

educação no âmbito Municipal, expressando uma política educacional para todos os níveis, 

bem como, as etapas e modalidades de educação, visando atender as diretrizes do PNE, 

focando em objetivos e metas que avancem para uma educação de qualidade. 

Sua elaboração está preconizada no Plano Nacional de Educação, de forma resumida, 

os principais aspectos norteadores abordados neste PME são: a universalização, a qualidade 

do ensino, a formação e a valorização dos profissionais, a democratização da gestão e o 

financiamento da educação, bem como as modalidades e organização de ensino. 

A Administração Pública Municipal de Boa Esperança do Iguaçu, por meio do 

Departamento de Educação, elaborou o seu Plano Municipal de Educação – PME, em 

conjunto com a sociedade civil organizada e com todos os profissionais envolvidos com a 

educação do Município.  

O PME foi elaborado obedecendo ao princípio constitucional de gestão democrática 

do ensino público, preconizado na Constituição Federal Art. 206, observando a gestão 

democrática de ensino e da educação, a garantia de princípios de transparência e 

impessoalidade, a autonomia e a participação, a liderança e o trabalho coletivo, a 

representatividade e a competência. 

Esperamos que o Plano Municipal de Educação de Boa Esperança do Iguaçu aponte 

para uma Educação Plena, que contribua para a formação de cidadãos, com visão de mundo, 

em condições para interagir de forma construtiva, solidária, participativa e sustentável. 
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II. INDICADORES SOCIAIS E ECONÔMICOS  

 

1 Histórico do Município 

 

Por volta de 1947, colonos vindos do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, utilizando-

se de transportes como carros de bois, cavalos e caminhões para chegarem à comunidade de 

Ouro Verde, foram se fixando próximo às margens do Rio dos Micos (atual sede urbana de 

Boa Esperança do Iguaçu). Dentre estes colonos, os irmãos Antonio Rafael da Silva e 

Francisco Rafael da Silva, vindos de Francisco de Paula, do Rio Grande do Sul. Estes irmãos 

faziam parte de um grupo de nove pessoas que chegaram chefiados por um guia conhecido 

por José Diamante. O objetivo do grupo era caçar e conhecer novas terras. Em uma das 

caçadas, a sorte não os ajudou, e para aplacarem a fome, tiveram que matar um mico, e Rafael 

da Silva que fazia parte do grupo se recusou a comer, mas quando todos dormiam não 

aguentando a fome, Rafael da Silva comeu o último pedaço do mico, ficando este fato 

registrado na história da região, marcando o local dos micos.  

Em 1949 chegaram ao lugar onde se situa a sede urbana de Boa Esperança do Iguaçu, 

o Sr Waldomiro Dalogno e família, vindo de Caxias do Sul. Esta família fixou-se nas 

proximidades do Ribeirão dos Micos que mais tarde passou a ser denominado Lajeado dos 

Micos. No ano seguinte, novas famílias de colonos gaúchos e catarinenses aportaram ao local, 

persuadidas pela fertilidade do solo e fartura de terras, pois eram pessoas afeitas a terra. Nessa 

leva de pioneiros chegaram às famílias de, Luis Molski, José Zanolla, João Maria Rodrigues, 

Maria Francisca da Silva e Doraci Borges Rodrigues. Formou - se então um núcleo de 

colonização, tendo os pioneiros providenciados à construção de uma capela e mais tarde de 

uma escola. Maria Martins, filha de Antonio Martins e Otilia Martins, foi à primeira 

professora do povoado, lecionando a partir de janeiro de 1957 pelo município de Francisco 

Beltrão, ao qual pertencia ao território de Boa Esperança do Iguaçu, na época, lecionaram em 

seguida, Maria Luiza da Silva, Dona Flora, Rosalina Totti e Josefina de Oliveira.  

A denominação Lajeado dos Micos, nome dado ao local por haver em abundância 

desta espécie de macacos, permaneceu até meados de 1958-1959, e não agradava a 

comunidade, que posteriormente foi alterada para Boa Esperança do Sul, por sugestão de 

Antonhão, (que dizia que devia se chamar assim por ter terra boa e muita mata – o verde). Por 

algum tempo o povoado foi conhecido por Boa Esperança do Sul, constando está 

denominação inclusive em mapas cartográficos, em virtude da qualidade das terras e 

quantidade de matas – verde e ainda o Rio Iguaçu. 
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Sendo que mais tarde novamente foi mudado o nome da localidade para então Boa 

Esperança do Iguaçu quando em visita a vila o Sr. Agostinho Michels, secretário do prefeito 

de Francisco Beltrão, Sr. Ângelo Camilotti, sugeriu a mudança em virtude da qualidade das 

terras e quantidade de matas verdes e ainda o Rio Iguaçu.  

A paz dos habitantes da região foi ameaçada em diversas ocasiões, por conta das ações 

da Clevelândia Industrial e Territorial Ltda. - CITLA, empresa imobiliária detentora de vasta 

gleba de terras, e que não respeitou e direito de posse de muitos colonos, promovendo 

terrorismo e espalhando pânico entre os moradores. Culminou, após muitos entreveros, com o 

histórico “Levante dos Posseiro” em 1957, e a intervenção do governo, que criou o GETSOP 

(Grupo Executivo para as terras do Sudoeste do Paraná) determinando a demarcação e a 

titulação das terras. É importante ressaltar que muitos destes colonos que lutaram na chamada 

revolta de 57 ainda residem no município. O comércio em Boa Esperança do Iguaçu começou 

com algumas mercearias, que vendiam produtos básicos, como sal, farinha de trigo, bebidas e 

munições. A comercialização dos artigos era na base de troca por produtos ou animais. Os 

primeiros comerciantes a se instalarem na sede foram os senhores Antonio Rafael da Silva e 

Luiz Veroneze. Por volta de 1958-1960 surgiram às primeiras indústrias de Boa Esperança do 

Iguaçu, baseadas na extração de madeira, as primeiras serrarias pertenceram aos senhores José 

Zanolla, Pedro Montagna, Fioravante Rufatto, Antonio da Silva Duarte, Ricardo Corona e 

Arlindo Azevedo.  

Lourival Becher foi o primeiro ferreiro, fabricava carroças e arados, e a primeira 

mecânica foi a do Sr. Antonio Santa Helena. Nesta época surgiram os primeiros moinhos, que 

beneficiavam trigo arroz e milho, base da alimentação. Estes moinhos pertenciam aos 

senhores José Zanolla, Elias Alberton e Olímpio Burato, entre outros.   

 Baseados na fé católica, os primeiros habitantes contaram com a presença forte de um 

padre de origem Belga, o Padre Florêncio, que contou com a ajuda dos Ministros Eucarísticos 

Sr. Claudino Rufatto e Antonio da Silva Duarte. Luiza e Iracema, filhas de Antonio Rafael da 

Silva, o Antonhão, foram às primeiras catequistas. A padroeira do município é Nossa Senhora 

Aparecida escolhida como padroeira por volta do ano de 1980 pela maioria dos moradores 

que eram devotos a esta. Os costumes da época eram baseados no trabalho estilo mutirão, 

chamado na época de puchirão, fabricavam a própria pinga que bebiam, faziam churrascos de 

animais silvestres, praticavam tiro ao alvo e participavam de animadas corridas de cavalos, 

denominadas carreiras. As festas comunitárias eram animadas com gaitas, violões e 

pandeiros, tinham duração entre dois ou três dias. Por volta de 1968-1969, o Dr. Júlio Galo, 
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construiu um hospital na cidade, porém com o término do ciclo madeireiro, o mesmo foi 

fechado. 

Desempenharam importante assistência social as senhoras Graçolina Barbosa, Isabel 

Reis, Maria Meurer, parteiras, com destaque para a Sra. Salute Benfato Raupp, com 2004 

partos realizados. A Sra. Salute Benfato Raupp, recebeu do Município de Boa Esperança do 

Iguaçu o Título de Cidadã Honorária, pelos relevantes serviços prestados à comunidade 

Esperancense do Iguaçu. Também o farmacêutico Sr. Raulino Mello de Souza teve importante 

participação na área de saúde. O meio de comunicação mais utilizado na época eram as cartas, 

levadas por pessoas que passavam pela região, e os meios de transporte, além de carroças e 

cavalos, eram canoas, botes, jangadas, entre outros. 

Os senhores Antonio Rafael da Silva, Valdomiro da Dalogno, José Zanolla, Dolvino 

de Souza, Francisco Rafael da Silva, entre outros, faziam o transportes de cereais em carroças. 

Quanto aos porcos criados pelos safristas, estes eram tropeados a pé até Dois Vizinhos onde 

eram vendidos. 

O município de Boa Esperança do Iguaçu emancipou-se em 26 de Abril de 1990 do 

município de Dois Vizinhos que se originou em 25 de Junho de 1960 do município de Pato 

Branco que em 14 de novembro de 1951 desmembrou-se de Clevelândia, que em 28 de Junho 

de 1892 emancipou de Palmas, que se originou em 13 de Abril de 1877 de Guarapuava, que 

desmembrou em 17 de Julho de 1852 de Castro que em 24 de Setembro de 1788 emancipou-

se de Curitiba que por sua vez, em 29 de março de 1693 emancipou-se de Paranaguá criado 

em 29 de Julho de 1648 por Carta Régia. 

A emancipação política do município deu-se a luta de autoridades políticas e do povo 

Esperancense do Iguaçu. 

Em 13 de janeiro de 1966, a vila foi elevada à categoria de distrito pela Lei Estadual 

n° 5259, e em 26 de abril de 1990, elevado ao nível de município através da Lei Estadual n° 

9231, sendo instalado em 1° de janeiro de 1993, pertencendo à comarca de Dois Vizinhos. 

 A instalação oficial do município se concretizou no dia 01 de janeiro de 1993, com a 

posse do primeiro prefeito municipal eleito, Sr. Zelino Thomazi e de seu vice Sr. Antonio da 

Silva Duarte. O município de Boa Esperança do Iguaçu pertence à Microrregião 26 

(AMSOP), sendo seu prefeito atual o Sr. Claudemir Freitas e seu vice Sr. Antônio Udcenski, a 

padroeira do município é Nossa Senhora Aparecida e a data da comemoração municipal é dia 

26 de Abril.  Os símbolos municipais como a Bandeira, o Brasão de Armas e o Hino foram 

criados através da Lei Municipal nº 085, em 1995.  
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A letra do Hino do Município, que exalta o valor da terra, é composta pelas seguintes 

estrofes: 

 

Foi aqui que surgiu numa história vibrante 
Sob um céu radiante do mais puro azul 
Nos sertões desta gleba pujante 
Com os pioneiros chegados do sul 
Esta jóia de rara beleza 
Construída com fibra e labor 
Que ao Brasil mostrara a certeza 
De um futuro de raro esplendor 
 
Guardarei para sempre em meio coração 
Toda a alvura do jaracatiá 
Boa Esperança do Iguaçu és meu chão 
Filha altiva do gigante Paraná 
Nossa Senhora Aparecida 
Com seu manto protege o vigor 
Desta gente que em sua lida 
No trabalho demonstra o valor 

 

Nos teus campos um cenário tão lindo 
Onde o milho e o trigo em flor 
Com a soja num traçado infinito 
Semeados com mais puro amor 
A avicultura gerando riqueza 
E a pecuária a nos orgulhar 
Rio Iguaçu com toda a sua grandeza 
Este solo está sempre a irrigar 

 
Tuas portas estão sempre abertas 
Acolhendo com carinho e atenção 
Aos que aqui vem buscar rotas e certas 
E o apoio de um povo irmão 
Boa Esperança do Iguaçu 
Siga firme no caminho do sucesso 
Boa Esperança do Iguaçu 
Grandioso a de ser teu progresso.

 
Figura 01:Brasão do Município de Boa Esperança do Iguaçu 

 

 

Figura 02: Bandeira do município de Boa Esperança do Iguaçu

 

2.  Elementos Geográficos 
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O Município de Boa Esperança do Iguaçu localiza-se na região Sudoeste do Paraná, 

possuindo uma área total de 150.418 quilômetros quadrados. A altitude é de 521 metros acima 

do nível do mar, com coordenadas geográficas latitude de 25° 38' 09'' S, longitude de 53° 12' 44'' W 

(IBGE 2007).  

 

Figura 03. Localização e limites atuais do Município 

 

Fonte: MapLink (Consulta no site www.maplink.uol.com.br, agosto de 2008). 

 

Tabela 01. Principais distâncias e rodovias de acesso: 
Localidades Distância Rodovia de acesso 

Da capital 476 quilômetros PR-277 

Do Porto de Paranaguá 596 quilômetros PR-277 

Do aeroporto mais próximo 90 quilômetros PR-281 

Fonte: Mapa Rodoviário do Estado do Paraná, Inventário, Diagnóstico e oportunidades de negócios turísticos 
elaborado pelo Procaxias, 1998. 

 

O município de Boa Esperança do Iguaçu tem clima temperado, com temperatura 

média normal entre 20ºC e 22ºC segundo classificação de Köeppen,  verões quentes e úmidos, 

com ocorrência de geadas no inverno. 

A vegetação do Município ainda mostra a existência de remanescentes de floresta 

ombrófila mista e floresta semidecidual. A intensa atividade madeireira em anos anteriores e a 

atual atividade agrícola caracterizam a região por extensas áreas formadas por pastos nativos, 

pastos formados, lavouras anuais, lavouras perenes e capoeiras. 

O solo predominante da região é argiloso, com potencial de pedras para revestimento. 

O relevo é ondulado, com planaltos agricultáveis e algumas regiões montanhosas, com 

afloramento de rochas em vários pontos e levemente ondulado a plano, com áreas 

mecanizadas. 
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Os principais rios que formam a hidrografia do Município são: Iguaçu, Jaracatiá, 

Canoas e Rio dos Micos. O Município de Boa Esperança do Iguaçu apresenta em seu 

território cinco sub-bacias hidrográficas, sendo a maior delas e mais centralizada a sub-bacia 

do Rio dos Micos com área de 60,89 km²,  ficando a Leste desta a sub-bacia do Rio Canoas e 

a sub-bacia do Córrego Veroneze, a Oeste a sub-bacia do Rio Jaracatiá e a sub-bacia do 

Lajeado Piracema. No ano de 1997, ocorreu a formação do Lago da Usina Governador José 

Richa (antiga Usina de Salto Caxias), após represamento do Rio Iguaçu. 

 

 3.  Elementos Demográficos 

 

As principais etnias que compõem a população são: Italianos, Alemães e Poloneses, 

vindos de Santa Catarina e Rio Grande do Sul. 

De acordo com o Censo Demográfico de 2010, a população do município é de 2.764 

habitantes. Com 34,48% das pessoas residentes em área urbana e 65,52% em área rural. 

Verifica-se que houve mudanças demográficas com relação ao crescimento da população 

idosa, onde teve aumento de 1,68% em média ao ano. Em 2000, este grupo representava 8,0% 

da população, em 2010 detinha 10,6% do total da população municipal. Em contrapartida, 

houve diminuição na faixa etária de 0 a 14 anos comparando aos mesmos anos (2000/2010), 

tendo um decréscimo de 3,11% ao ano. No ano de 2000, crianças e jovens somavam 30,7% da 

população, correspondendo a 953 habitantes. Já em 2010 esse grupo reduziu para 25,1% da 

população, perfazendo um total de 695 pessoas. Também houve decréscimo da população de 

0,70% ao ano entre a faixa etária de 15 a 59 anos, passando de 1905 habitantes em 2000 para 

1775 em 2010, neste ano a população representava 64,2% dos munícipes.   

Abaixo segue tabela demonstrando a distribuição da população por sexo, segundo os 

grupos de idade do município, conforme dados do IBGE:  

 

Tabela 02: Distribuição da população por sexo e grupos idade em 2010. 
Mais de 100 anos 0 0,0% 0,0% 0 

95 a 99 anos 0 0,0% 0,0% 0 
90 a 94 anos 1 0,0% 0,1% 2 
85 a 89 anos 4 0,1% 0,2% 5 
80 a 84 anos 5 0,2% 0,4% 11 
75 a 79 anos 24 0,9% 0,9% 25 

70 a 74 anos 23 0,8% 1,1% 31 

65 a 69 anos 38 1,4% 1,3% 35 
60 a 64 anos 54 2,0% 1,5% 42 
55 a 59 anos 70 2,5% 2,5% 69 
50 a 54 anos 91 3,3% 3,1% 86 
45 a 49 anos 92 3,3% 2,7% 76 
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40 a 44 anos 110 4,0% 4,0% 110 
35 a 39 anos 119 4,3% 3,9% 108 
30 a 34 anos 101 3,7% 3,0% 82 
25 a 29 anos 102 3,7% 4,1% 114 
20 a 24 anos 95 3,4% 3,6% 99 
15 a 19 anos 125 4,5% 4,6% 126 
10 a 14 anos 141 5,1% 4,8% 134 
5 a 9 anos 123 4,5% 4,6% 126 
0 a 4 anos 84 3,0% 2,9% 81 

  Homens Mulheres  

 

Tabela 03: Distribuição da população urbana e rural de Boa Esperança do Iguaçu. 
Ano Urbana Rural Total 

2010 953 1811 2764 
Fonte: Ministerio da Saude – DATASUS – dados população. 

 

O município de Boa Esperança do Iguaçu caracteriza-se por uma população jovem 

com predomínio na faixa entre 05 aos 19 anos,  com equivalência entre os números de 

homens e mulheres, cada um representando em torno de 50% da população global do 

município, com um leve predomínio masculino, sendo que continua seguindo uma tendência 

do contingente populacional maior na área rural (2.543 habitantes) do que na área urbana (564 

habitantes) no ano 2000. Segundo o IBGE a estimativa populacional para o ano de 2008 seria 

de 2.919 habitantes, o que significaria um aumento pequeno na ordem de 1,8% da população 

geral, o que demonstra uma pequena elevação da população na área urbana contrapondo na 

área rural perdas populacionais, devido aos problemas agrários, provocando o denominado 

êxodo rural para áreas urbanas ou pólos regionais urbanos. Segundo o IBGE de 2010, o 

percentual da população da área urbana é de 34,48% e da área rural de 65,52%. 

 

4. Índices Econômicos e Sociais 

 

A situação econômica da população do município Boa Esperança do Iguaçu é baseada 

na agricultura com predomínio em 2006 do cultivo de milho, soja, trigo e feijão. 

As atuais condições da agricultura no município de Boa Esperança do Iguaçu 

encontram-se de forma geral satisfatória, pois os agricultores estão ampliando seus 

investimentos e usando novas tecnologias para aumentar a produção. 

A produção agrícola de Boa Esperança do Iguaçu está voltada para o desenvolvimento 

de monoculturas, tendendo principalmente para o cultivo de soja, milho, trigo e outras 

porções de cultivo de mandioca, cana-de-açúcar, feijão e fumo (em folha) e ainda o 

desenvolvimento de matéria-prima para a agroindústria como: avicultura, suinocultura e 
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pecuária leiteira. Na busca da diversificação, mais ainda muito incipiente, a produção 

silvicultura atinge números muito pequenos.  

O município de Boa Esperança do Iguaçu apresenta setor industrial em 

desenvolvimento, caracterizando o município como produtor de matéria-prima, com um 

quadro sócio-econômico lento mais progressivo e com um baixo valor adicionado fiscal do 

setor industrial em relação a outros municípios do Estado do Paraná. 

Destaca-se no município atividades de pequeno porte na área do vestuário, madeiras e 

cooperativas de grãos. Apesar de a atividade industrial estar em desenvolvimento, à situação 

sócio-econômica da população na sua maioria apresenta um bom nível, caracterizada pelo fato 

da maioria da população ser produtores rurais. O comércio e a prestação de serviços 

resumem-se em atividades direcionadas para atenderem as primeiras necessidades locais. 

No Município de Boa Esperança do Iguaçu há poucos estabelecimentos comerciais e 

serviços que estão localizados predominantemente ao longo da Avenida Vereador Valmir 

Antônio Alexandre e Rua Demétrio Pinzon. O comércio e a prestação de serviços local são de 

pequeno porte, faltando investimentos na qualificação da mão-de-obra, nas mais diversas 

áreas. 

O município de Boa Esperança do Iguaçu apresenta um elevado índice de 

desigualdade de renda entre 0,52 e 0,58. 

 

Tabela 04. Produto Interno Bruto (PIB), 2006   
PIB Município Estado Brasil 

Valor 9,28 milhões 40,40 bilhões 694,97 bilhões 

Per Capita R$ 2.688,49 R$ 4.486,66 R$ 4.958,85 

Fonte: BNDES (Consulta no site www.federativo.bndes.gov.br, 2006).  

 

O PIB municipal que mede o valor do fluxo de produção de bens e serviços finais em 

moeda corrente durante o ano, apresentado na tabela anterior, foi resultado do estudo do IPEA 

(Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada), vinculada ao Ministério do Planejamento do 

Brasil. 

 

Tabela 05. Distribuição das atividades e participação no PIB, 2006 
Setores % 

Agropecuária 76,2 

Indústria 1,1 

Serviços 22,7 

Fonte: BNDES (Consulta no site www.federativo.bndes.gov.br, 2006).  
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  5.  Aspectos Culturais 

 

O município dispõe de uma Biblioteca Pública – Antônio Rafael da Silva, localizada 

na Rua das orquídeas, com um variado acervo bibliográfico, um Tele-Centro com 

computadores disponíveis para as pessoas que desejam fazer uso, e sala multiuso. 

Dentre os vários eventos do município podem-se relacionar alguns eventos populares 

permanentes que acontecem no município: A Comemoração alusiva ao dia Internacional da 

Mulher (08/03) com palestras, bingos, apresentações, homenagens e outros. O Aniversário do 

Município - (Ocorre anualmente em 26 de Abril), o evento inicia pela manhã com Hora 

Cívica, entre outras atividades organizadas esportivas. A Festa Junina/Julina – ocorre 

anualmente em junho, é uma promoção das Escolas Municipais e Colégio Estadual, há 

concursos de sinhozinho e sinhazinha e barracas de gastronomia típica; A Festa do agricultor 

– ocorre anualmente na sede do município (25/07) com celebrações religiosa e uma 

confraternização entre as comunidades com partilha na alimentação. Festa da Padroeira – 

Ocorre anualmente em outubro – A programação é feita com celebrações religiosas, almoço 

com churrasco, bingo e a tarde matine, a festa é realizada no centro comunitário; Abertura da 

Temporada de Verão – Ocorre anualmente em novembro – O evento é realizado na Praia 

Artificial de Boa Esperança do Iguaçu, a programação é feita com show e baile. 

Na área do Esporte o município apresenta estruturas regulares para as práticas e atividades 

esportivas e de lazer, contando na sede urbana com um Ginásio Poliesportivo, Campo de 

Futebol e um Campo de Futebol Sete (suíço). 

 

III. ABRANGÊNCIA 

 

1.  A Educação no Município 

 

Ao longo do processo educacional, algumas escolas localizadas na zona rural do 

Município tiveram suas atividades cessadas, devido à reorganização da rede municipal com 

relação ao número de alunos atendidos. A tabela a seguir relaciona as escolas cessadas a partir 

do ano de 1997.  

 

Tabela 06. Escolas cessadas no Município, 1982/ 1997 
Estabelecimentos de Ensino Localização Resolução 

Escola Rural Municipal Santo Antonio São Luiz do Iguaçu 1.653/05 
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Escola Rural Municipal Carlos Magno Colônia Rica II 2.230/02 

Escola Rural Municipal São Bom Jesus Linha Salvatico 1.963/01 

Escola Rural Municipal Pedro Álvares Cabral Boa Vista do Iguaçu 2.041/97 

Escola Rural Municipal Nossa de Fatima N. Senhora de Fátima 2.107/00 

Escola Rural Municipal Castro Alves Morro Azul 2.473/99 

Escola Rural Municipal Santos Dumont Barra do Piracema 3.724/96 

Escola Rural Municipal Jorge Lacerda Ouro Verde 2.822/98 

Escola Rural Municipal Santa Lucia Linha Beletine 2.822/98 

Escola Rural Municipal Santo Izidoro Linha Vacchin 2.822/98 

Escola Rural Municipal Presidente Kennedy Cerro Azul 2.822/98 

Escola Rural Municipal Nereu Ramos Fazenda Veronese 2.822/98 

Escola Rural Municipal Honório Pereira Linha Palmital 2.680/04 

Escola Rural Municipal Tancredo Neves Água Branca 2.822/98 

Escola Rural Municipal Frei Bruno Colônia Rica 1.963/01 

Escola Rural Municipal Getulio Vargas N. Senhora do Carmo 3.352/12 

Fonte: Departamento Municipal de Educação, 2007. 

 

Atualmente as Instituições Educacionais do município de Boa Esperança do Iguaçu 

estão divididas da seguinte maneira: 

Um Centro de Educação Infantil – Criança Esperança, no qual são atendidas crianças 

entre 06 meses a 04 anos de idade, num total de 97 crianças matriculadas. Uma Escola 

Municipal - Clóvis Cunha Vianna que oferece Educação Infantil e Ensino Fundamental, pré-

escola, 1º à 5º ano, num total de 225 alunos matriculados. A rede municipal de ensino conta 

com 34 professores para atender a demanda escolar. 

 O Colégio Estadual Boa Esperança do Iguaçu atende os alunos do Ensino 

Fundamental do 6º ao 9º ano e alunos do Ensino Médio, no momento estão matriculados 219 

crianças e adolescentes, 124 no Ensino Médio. Os horários de funcionamento estão divididos 

nos turnos, matutino, vespertino e noturno para atender a demanda.  

A Escola de Educação Básica Raio de Luz na Modalidade de Educação Especial é a 

instituição especializada no Município que oferta atendimento às pessoas com necessidades 

especiais. Mantida pela APAE (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais), a Escola 

funciona desde o ano de 2000. Antes deste período, as pessoas que necessitavam deste tipo de 

atendimento deslocavam-se até o município de Dois Vizinhos. 

  

2.   Abrangência da Competência do Município em Educação 
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A Constituição Federal de 1988 estabelece a competência de cada unidade federativa 

segundo os níveis de ensino. Em relação aos Municípios, a competência se restringe ao 

Ensino Fundamental e Educação Infantil, conforme expresso no art. 211, §§ 2º, 3º e 4º:  

Art. 211.  [....] § 2º Os Municípios atuarão prioritariamente no Ensino Fundamental 
e na Educação Infantil.  
§ 3ºOs Estados e o Distrito Federal atuarão prioritariamente no Ensino 
Fundamental e médio. 
§ 4º Na organização de seus sistemas de ensino, os Estados e os Municípios 
definirão formas de colaboração, de modo a assegurar a universalização do ensino 
obrigatório. 
 

A Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 – Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional – estabelece, com mais detalhes, em seu art. 11, V, a competência do Município em 

matéria de educação:  

Art. 11. Os Municípios incumbir-se-ão de: 
[....] V – oferecer a Educação Infantil em creches e pré- escolas e, com prioridade, 
o ensino  fundamental, permitida a atuação em outros níveis de ensino somente 
quando estiverem atendidas plenamente as necessidades de sua área de 
competência e com recursos acima dos percentuais mínimos vinculados pela 
Constituição Federal à manutenção e desenvolvimento do ensino.  

 

Nota-se que, tanto na Constituição Federal, como na Lei nº 9.394/96 (LDB), o Ensino 

Fundamental, também chamado de ensino obrigatório, é competência conjunta tanto dos 

Estados, como dos Municípios. 

Para atender o prescrito no § 4º do art. 211 da Constituição Federal, da colaboração 

entre Estados e Municípios, bem como assegurar a universalização do Ensino Fundamental, o 

Estado do Paraná estabeleceu que as suas quatro primeiras séries, correspondendo ao antigo 

curso primário, ficam sob a responsabilidade dos Municípios e as quatro últimas séries, 

correspondendo ao antigo curso ginasial, ficam sob a responsabilidade do Estado.  

A Lei nº 11.274, de 06 de fevereiro de 2006, ampliou a duração do Ensino 

Fundamental de oito para nove anos. Neste caso, coube aos Municípios, conforme 

Deliberação 03/06, do Conselho Estadual de Educação, o atendimento e responsabilidade dos 

cinco primeiros anos do Ensino Fundamental. 

A educação especial, destinada aos alunos com necessidades educacionais especiais, 

deve atender a crianças em nível de Educação Infantil ou dos anos iniciais do Ensino 

Fundamental, mediante processos pedagógicos específicos e adequados a cada particularidade 

da necessidade educacional apresentada pelo aluno, seja integrado à rede regular de ensino, 
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seja mediante integração da rede municipal com as entidades que promovem este atendimento 

especializado.   

A educação de jovens e adultos, destinada àqueles que não tiveram condições de 

frequentar a escola na idade própria, constitui-se numa modalidade de Ensino Fundamental, 

sendo responsabilidade dos municípios sua oferta até a conclusão do quinto ano do Ensino 

Fundamental.   

O objetivo das atividades da rede municipal de ensino de Boa Esperança do Iguaçu é 

atender a todas as crianças nas faixas etárias de 0 a 5 anos, em creches e pré-escolas; e de 6 a 

10/11 anos ou excepcionalmente até 14 anos, no Ensino Fundamental, na modalidade do 

ensino regular ou de educação especial; bem como, atender a todos os jovens e adultos que 

estão fora da série adequada, proporcionando a todos os interessados a conclusão do primeiro 

segmento do Ensino Fundamental.  

 

3.  Objetivos e Prioridades do PME 

 

 Objetivos 

 

O Plano Municipal de Educação tem como objetivos: 

- Universalizar o atendimento da rede municipal de ensino, garantindo o acesso e a 

permanência, com sucesso, de todas as crianças na escola, promovendo o bem-estar 

das crianças e o seu desenvolvimento físico, cognitivo, afetivo e social. 

- Assegurar o direito da criança ao desenvolvimento da sua identidade e autonomia, 

respeitando as diferenças étnico-culturais e sociais. 

- A melhoria na qualidade de ensino nos níveis: Educação Infantil e Ensino 

Fundamental e nas modalidades: Educação de Jovens e Adultos e Educação Especial. 

- Democratização da gestão do ensino público nos estabelecimentos oficiais, 

obedecendo aos princípios e diretrizes da rede municipal de ensino. 

- Planejar a educação definindo metas e ações a serem realizadas gradativamente nos 

próximos dez anos. 

- Valorizar todos os profissionais da educação.  

- Garantir gradativamente o atendimento em período integral, das crianças e 

adolescentes na rede pública de ensino. 

- Avaliar o aluno, em todo o seu processo de aprendizagem. 
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- Promover, a regulamentação dos padrões mínimos de infraestrutura das 

instituições, implementando-os gradativamente, de acordo com a legislação vigente. 

- Garantir aos alunos da rede de ensino o quadro técnico de profissionais tais como: 

psicólogo, assistente social, nutricionista, fonoaudiólogo, psicopedagogo e terapeuta 

ocupacional, em atendimentos especiais.  

 

Prioridades 

 

Considerando os limites financeiros para responder ao desafio de oferecer uma 

educação de qualidade, compatível à dos países desenvolvidos, cumprindo o dever 

constitucional e levando em conta as necessidades sociais, são estabelecidas as seguintes 

prioridades: 

Garantia de Ensino Fundamental obrigatório de nove anos a todas as crianças de 06 a 

10/11 anos e excepcionalmente até aos 14 anos, assegurando o seu ingresso e permanência na 

escola e a conclusão dos cinco anos iniciais. Essa prioridade inclui o necessário esforço da 

rede municipal de ensino para que todas obtenham a formação mínima para o exercício da 

cidadania. O processo pedagógico deverá ser adequado às necessidades dos alunos e 

corresponder a um ensino socialmente significativo. Prioridade de ensino em tempo integral 

para as crianças das camadas sociais mais necessitadas e gradativamente ampliadas para todos 

os alunos da Educação Infantil e Ensino Fundamental. 

Garantia da Educação Infantil para as crianças na faixa etária de zero a cinco anos, 

com prioridade àquelas provenientes de famílias de baixa renda.  

Atendimento aos alunos com necessidades educacionais especiais, preferentemente 

na rede regular de ensino e/ou de forma integrada com as instituições especializadas. 

Garantia de oferta na rede municipal de ensino da escolarização correspondente ao 

primeiro segmento do Ensino Fundamental da educação de jovens e adultos, destinada 

àqueles que não tiveram oportunidade de estudos na época apropriada. 

Valorizações dos profissionais da educação, atendo-se a formação inicial e continuada, 

em especial para os professores. Faz parte dessa valorização a garantia das condições 

adequadas de trabalho, entre elas o tempo para estudo e preparação das aulas, salário digno, 

piso salarial e carreira do magistério. 

Valorização dos demais trabalhadores da educação, oferecendo-lhes oportunidades de 

ampliar sua formação e participação em cursos de capacitação e aperfeiçoamento.   
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Garantir sistema de avaliação em todos os níveis e modalidades de ensino, 

contemplando também o aperfeiçoamento dos processos de coleta e difusão dos dados, como 

instrumentos indispensáveis para a gestão do sistema educacional e melhoria do ensino.  

Implantar de forma democrática, sistema de avaliação institucional, nas redes de 

ensino municipal, com vistas à proposição de políticas educacionais que qualifica a educação 

do município. 

 

IV. PRINCÍPIOS DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - PME 

 

Este Plano Municipal de Educação tem como sustentação os seguintes princípios: 

 

1.  Gestão Democrática da Educação  

 

Construir um processo participativo de tomada de decisões, assegurando às Escolas e 

ao Centro de Educação Infantil, mecanismos e estratégias que contemplem a participação de 

todos os segmentos da comunidade escolar, pautada na prática transparente. 

Elaborar um plano em consonância com o Plano Nacional de Educação e, ao mesmo 

tempo, garantir sua identidade e autonomia. 

Garantir a autonomia e a participação democrática para a escolha de diretores das 

unidades educativas, por meio de eleições diretas.   

Realizar estudos para discutir temas relacionados à Educação Infantil, Ensino 

Fundamental, Educação Especial, Educação de Jovens e Adultos, valorização dos 

profissionais do magistério e o financiamento da educação;  

Proporcionar ao Conselho Municipal de Educação condições de analisar, diagnosticar 

e emitir pareceres técnicos a respeito da realidade educacional do município. 

Construir de maneira colaborativa, com as famílias e entidades da comunidade, 

metodologia participativa que visem à integração, contato e diálogo contínuo entre escola e 

comunidade escolar. 

Adotar políticas que visem à participação e o fortalecimento dos representantes dos 

segmentos da escola. 

Reconhecer e apoiar os Conselhos Escolares, APMF e outros órgãos colegiados da 

educação, como mecanismos para a implantação da gestão democrática e elaboração do 

projeto político-pedagógico das escolas.   
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Participar nas lutas em defesa de uma escola pública, gratuita e de qualidade em todos 

os níveis. 

 

2. Melhoria da Qualidade de Ensino 

 

Propiciar um ensino de qualidade para todos, visando à superação das desigualdades, o 

reconhecimento e o respeito à diversidade. 

Garantir a continuidade da implementação de estudos, estruturas, investimentos e 

estratégias, visando à qualidade das práticas pedagógicas. 

Efetivar a Proposta Pedagógica e reelaboração da Proposta Curricular com a 

participação da comunidade escolar, a partir do conhecimento da realidade, definindo 

conteúdos com qualidade que visem à transformação social. 

Promover o intercâmbio das experiências pedagógicas, realizadas nas unidades 

escolares da rede municipal e estadual. 

Garantir a universalização progressiva da Educação Infantil e do Ensino Fundamental, 

garantindo a gratuidade e pluralidade, considerando a indissociabilidade entre o acesso, 

permanência e qualidade. 

Garantir a democratização dos processos educativos, tendo ampla participação da 

comunidade escolar.  

 

3. Currículo 

 

Em relação ao currículo é necessário uma fundamentação e reflexão contínua, sem 

perder de vista seus vínculos com a democracia e formação do cidadão crítico e participativo. 

Para tanto, o currículo deve conter elementos culturais que compõem uma proposta político 

educativa, pensada e impulsionada por diversos grupos e setores sociais. 

O comprometimento por parte dos professores na busca de alternativas que 

possibilitem a construção do conhecimento em todas as etapas e modalidades da educação, 

dando subsídios para o desenvolvimento integral da criança e do adolescente e a formação da 

cidadania. 

O currículo escolar deve ser feito democraticamente com a participação de todos, 

visando à realidade de toda a comunidade escolar e suas necessidades, fazendo com que o 

aluno construa seu conhecimento a partir de conteúdos propostos, abrangendo um bom 

desempenho e consequentemente atingindo as suas metas. 
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O currículo deve contemplar as diferenças e desigualdades por meio de metodologias 

que levem ao desenvolvimento dos valores éticos, culturais e sociais, dando ênfase ao 

compromisso da educação para a transformação. 

O currículo deve proporcionar uma gestão democrática ativa com a comunidade 

escolar, com a participação dos pais nas decisões, respeitando a historia e a identidade da 

criança.  

A qualidade de um currículo deve atender as necessidades do educando com uma 

grade de atividades significativas, produtiva que possa atribuir valores, pois todas as ações 

devem ser constantemente analisadas para comprovarem sua eficácia e importância.  

Os conteúdos curriculares devem ser relevantes, contemplando o núcleo comum e os 

temas transversais, para que o educador qualificado possa atender às expectativas do aluno. 

O planejamento deve ser um processo de racionalização, organização e coordenação 

da ação docente, articulando as atividades escolares e a problemática do contexto social.  

O planejamento precisa ser compreendido como processo coletivo e ferramenta do 

diálogo em que se considere a participação também dos alunos no trabalho a ser construído, 

assim como da comunidade escolar. 

A diversidade como valor maior, deve ser a igualdade, sem discriminação ou 

preconceitos, respeitando a todos de forma igualitária. 

 

4. Financiamentos da Educação 

 

Assegurar aos profissionais da educação a oportunidade de frequentar cursos de 

formação continuada, de graduação e de pós-graduação e stricto sensu. 

Implantar políticas que visem à melhoria das condições de trabalho dos profissionais 

da educação, considerando os princípios estabelecidos neste Plano. 

Revisar e efetivar plano de cargos, carreira e remuneração dos profissionais da 

educação e dos demais profissionais de apoio, discutindo o plano com a categoria envolvida.  

Discutir coletivamente, com a participação do Conselho Municipal de Educação e do 

Conselho do FUNDEB, bem como toda a comunidade, sobre os investimentos e recursos da 

educação, divulgando-os de forma detalhada e de fácil compreensão. 

Fortalecer os mecanismos e os instrumentos, que assegurem a transparência e o 

controle social, na utilização dos recursos públicos aplicados em educação, especialmente a 
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realização de audiências públicas, a manutenção e melhoria do portal eletrônico de 

transparência e capacitação dos membros do Conselho Municipal de Educação. 

Garantia de igualdade de infraestrutura necessária de um trabalho pedagógico de 

qualidade, contemplando pessoal, estrutura física, espaços especializados para atividades 

artístico-culturais, esportivas, recreativas, adequação de equipamentos e manutenção a todos 

os estabelecimentos da Rede Municipal de Ensino. 

Cumprimento do art. 212 da Constituição Federal e artigos 68 e 69 da Lei nº 9.394/96, 

em termos de aplicação dos percentuais mínimos vinculados à manutenção e desenvolvimento 

do ensino. 

Garantir plena autonomia do Dirigente Municipal de Educação na gestão dos recursos 

vinculados à manutenção e desenvolvimento do ensino. 

Disponibilizar junto a União e Estado, recursos financeiros para a construção e 

ampliação de escolas, em volume suficiente para atender ao previsto no inciso I do art. 179 da 

Constituição Estadual do Paraná.  

 
 

V. NÍVEIS DE ENSINO 
 

1.  EDUCAÇÃO INFANTIL 

  

1.1 Conceito e Organização  

 

Até o advento da atual Constituição Federal, a Educação Infantil não integrava o 

sistema de ensino, constituindo-se em cursos livres, sem normatização específica, os quais 

eram oferecidos por instituições particulares, com ou sem fins lucrativos, ou pelo Poder 

Público. Neste caso, a administração e o controle da Educação Infantil visava atender crianças 

advindas de famílias de baixa renda, na forma de creches, que eram atendidas pela área social 

do Município – Secretaria de Ação Social ou órgão equivalente.  

Inicialmente essas instituições visavam principalmente à assistência social e não havia 

a preocupação do atendimento a um processo pedagógico específico. O objetivo era o cuidar 

da criança enquanto seus pais estavam no trabalho.  

A rede municipal, ou mesmo a rede estadual de ensino, atendia as crianças no ano em 

que antecedia seu ingresso no Ensino Fundamental (na época ensino de 1º grau), em turmas 

denominadas de pré-escola. Seu objetivo era a preparação para a alfabetização, não sendo 

obrigatório, possibilitando aos alunos os fundamentos e as condições para as primeiras letras.  
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A Constituição Federal de 05 de outubro de 1988 acrescentou como primeira etapa do 

sistema de ensino a Educação Infantil, destinada às crianças até cinco anos de idade: 

 

Art. 208.O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia  de: 
IV – atendimento em creche e pré-escola às crianças de zero a cinco anos de idade; 
Art. 211.  § 2º Os Municípios atuarão prioritariamente no Ensino Fundamental e na 
Educação Infantil.  

 

A Constituição Federal deu significativa importância para a Educação Infantil que a 

incluiu nos direitos sociais do cidadão, estabelecidos em seu art. 7º: 

 

Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à 
melhoria de sua condição social: 
XXV – assistência gratuita aos filhos e dependentes desde o nascimento até cinco 
anos de idade em creches e pré-escolas;  

 

A Lei nº 9.394, de 20/12/96 – Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – 

incluiu e regulamentou a Educação Infantil como primeira etapa da Educação Básica, 

passando esta primeira fase da educação a integrar definitivamente o sistema de ensino, 

deixando de ser um curso livre, passando à condição de curso regular na organização do 

sistema de ensino. 

Com a promulgação da Emenda Constitucional nº 59/2009, a qual determina a 

obrigatoriedade do ensino dos 4 (quatro) aos 17(dezessete) anos de idade, houve a 

necessidade de alterar a estrutura da Educação Infantil, o que foi feito através da Lei nº 

12.796, de 4 de abril de 2012, a qual modificou alguns artigos da LDB, em especial os artigos 

4º, 29, 30  e 31. 

Art. 4º O dever do Estado com a educação escolar pública será efetivado mediante  
a garantia de:  
I -  Educação Básica obrigatória e gratuita dos 4 (quatro) aos  17(dezessete) anos 
de idade, organizada da seguinte forma: 
II - Educação Infantil gratuita às crianças de até 5 (cinco) anos de idade. 
Art. 29. A Educação Infantil, primeira etapa da Educação Básica, tem como 
finalidade o desenvolvimento integral da criança de até cinco anos de idade, em 
seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social, complementando a ação da 
família e da comunidade.  
Art. 30.  A Educação Infantil será oferecida em: 
I - creches, ou entidades equivalentes, para crianças até 3 (três) anos de idade; 
II - pré-escolas, para as crianças de 4 (quatro) a 5 (cinco) anos de idade. 

 

O novo artigo 31 proposto pela Lei nº 12.796/2012, traz profundas modificações e 

exigências para a Educação Infantil, em especial para a fase denominada de pré-escola:  
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Art. 31. A Educação Infantil será organizada de acordo com as seguintes regras 
comuns: 
I–avaliação mediante acompanhamento e registro do desenvolvimento da criança, 
sem objetivo de promoção, mesmo para o acesso ao Ensino Fundamental; 
II - carga horária mínima de 800 (oitocentas) horas, distribuída por um número de 
200 (duzentos) dias de trabalho educacional; 
III - atendimento à criança de, no mínimo, 4 (quatro) horas diárias para turno 
parcial e de 7 (sete) horas para jornada integral; 
IV - controle de frequência pela instituição de educação pré-escolar, exigida a 
frequência mínima de 60% (sessenta por cento) do total de horas; 
V - expedição de documentação que permita atestar os processos de 
desenvolvimento e aprendizagem da criança.  

 

Com a entrada em vigor da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional e com o 

estabelecimento de normas e regulamentos para a Educação Infantil, houve uma ampliação de 

dos objetivos básicos do atendimento às crianças. Nesta fase, objetivou-se, além do cuidado, o 

foco nas metodologias pedagógicas e educacionais. Esta etapa de ensino, antes quase toda sob 

a responsabilidade da área social do município ou do estado, passou para a responsabilidade 

da Secretaria de Educação, órgão apropriado e preparado para consecução desses objetivos.  

 A Educação Infantil, primeira etapa da Educação Básica, se constitui em um 

instrumento fundamental para assegurar o atendimento das necessidades básicas (sociais, 

cognitivas, afetivas e físicas) e do desenvolvimento da criança de 0 a 5 anos.                                                                                      

A integração da Educação Infantil no âmbito da Educação Básica, como direito das 

crianças de 0 a 5 anos e de suas famílias, é dever do Estado e da sociedade civil e fruto de 

muitas lutas, desenvolvidas especialmente por educadores e segmentos organizados ao longo 

dos anos. Não são apenas argumentos econômicos e sociais que têm levado o governo, 

sociedade e família a investirem na atenção às crianças pequenas. Na base dessa questão, está 

o direito ao cuidado e à educação a partir do nascimento.  

A educação é elemento construtivo da pessoa e, portanto, deve estar presente desde o 

momento em que nasce, como meio e condição de formação, desenvolvimento integral, social 

e realização pessoal. Além do direito da criança, a Constituição Federal estabelece o direito 

dos trabalhadores, pais/mães e responsáveis, à educação de seus filhos e dependentes de 0 a 5 

anos. 

 

1.2 Diagnóstico  

 

Para a construção de uma política pública para a Educação Infantil de qualidade, no 

município de Boa Esperança do Iguaçu, fez-se necessário fazer primeiramente um diagnóstico 

da situação desta etapa de ensino dos últimos anos.    
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A Educação Infantil no município de Boa Esperança do Iguaçu é ofertada em dois 

estabelecimentos de ensino, sendo que o atendimento de crianças de zero a três anos acontece 

no Centro Municipal de Educação Infantil “Criança Esperança”, em período integral (das 

07h30min às 17h30min) e as crianças na faixa etária de quatro a cinco anos são atendidas na 

Escola Municipal Clóvis Cunha Vianna, no período vespertino (das 13h30min às 17h30min).  

Uma política municipal para infância é um investimento social que considera as 

crianças como sujeitos de direitos, cidadãos em processo e alvo preferencial de políticas 

públicas. Porém, só muito recentemente a legislação vem se referindo a esse segmento da 

educação e, na própria Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº 9.394/96), o 

tratamento dedicado à Educação Infantil é bastante sucinto. 

Em cumprimento à nova legislação as instituições de Educação Infantil da rede 

pública, deveriam ser integradas ao seu respectivo sistema de ensino. 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 integral da 

criança de zero a cinco 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 Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil, 

organizado pelo Ministério da Educação e Cultura (MEC), as creches e pré-escolas devem 

educar cuidar e proporcionar brincadeiras, contribuindo para o desenvolvimento da 

personalidade, da linguagem e para a inclusão social da criança. Deve contemplar atividades 

como brincar, contar histórias, oficinas de desenho, pintura e música, além de cuidados com o 

corpo. 

Além da exigência da vinculação da Educação Infantil ao sistema de ensino, outra 

questão fundamental desta etapa é a do crescimento da procura pelo atendimento nos últimos 

anos, uma característica não apenas da cidade de Boa Esperança do Iguaçu, como também de 

tantas outras cidades brasileiras. Essa procura tem forte relação com as condições de ingresso 

das mulheres no mercado de trabalho. 

Contudo, em 2008, no município de Boa Esperança do Iguaçu, houve uma diminuição 

no número de matrículas da Educação Infantil (gráfico 1.1) devido à implantação do Ensino 
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Fundamental de nove anos na rede municipal, no qual as crianças de seis anos passaram a ser 

matriculadas no primeiro ano do Ensino Fundamental e não mais na Educação Infantil (pré-

escola).  

 

Gráfico 01. Evolução do atendimento da Educação Infantil, 2003 – 2014 

 

Fonte: Departamento Municipal de Educação, 2008.  

 

Pelo fato do Centro Municipal de Educação Infantil “Criança Esperança” não ter 

estrutura física que comporte a demanda existente, muitas crianças estão cadastradas em lista 

de espera, por isso a prioridade de atendimento é para os filhos de mães que trabalham e para 

crianças em situação de vulnerabilidade social.  

A tabela 07 é um demonstrativo da organização das turmas, quantidade de alunos por 

turmas, e funcionários que atendem a demanda:  

 

Tabela 07: Funcionários da CMEI 
Turmas Nº de alunos Nº de professores Nº de auxiliares 

Berçário A 19 01/40 horas 02/30 horas 

Berçário B 11 01/40 horas 02/30 horas 

Berçário C 12 01/40 horas 02/30 horas 

Maternal I 20 02/20 horas 02/30 horas 

Jardim I 38 02/20 horas 02/30 horas 

Professoras de hora-atividade  04/20 horas  

 

A partir de 2006, em Boa Esperança do Iguaçu, o Centro de Educação Infantil passou 

e ser administrado pelo Departamento Municipal de Educação. Tradicionalmente ligadas às 

secretarias ou fundações de ação social, as pré-escolas e antigas creches tiveram que 

incorporar-se à rede municipal de educação como uma das condições para a realização do 

direito à educação. 
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No município de Boa Esperança do Iguaçu o crescimento das vagas a serem ofertadas 

para os próximos anos depende da construção de um prédio novo, visto que o prédio existente 

não comporta novas ampliações, pois o terreno já está totalmente edificado, apresentando 

carência de espaços livres para o lazer das crianças.  

Apesar do contexto, a cidade de Boa Esperança do Iguaçu vem apresentando nos 

últimos anos um crescimento do número de matrículas na Educação Infantil. Conforme 

gráficos abaixo:  

Gráfico 02: Nº matrículas do Centro Municipal de Educação Infantil 

 

Gráfico 03: Alunos matriculados no Pré-Escolar 

 

 Como se vê, o crescimento da oferta à universalização da Educação Infantil ainda é 

um desafio para o Município de Boa Esperança do Iguaçu, que deverá atender a toda 

demanda da matrícula, oferecendo vagas a todas as crianças na faixa de zero a cinco anos.  

 No que tange aos funcionários do Centro Municipal de Educação Infantil “Criança 

Esperança”, apresenta-se os seguintes servidores: 01 Diretora; 02 Secretárias; 01 

Coordenadora Pedagógica; 01 Nutricionista; 01 Psicóloga; 06 Professores efetivados; 03 

Professoras estagiárias; 05 Auxiliares de sala efetivas em serviços gerais; 03 Estagiárias 

auxiliares de sala; 02 Serviços Gerais; 02 Cozinheiras. 

 

Tabela 08: Formação dos profissionais da Educação Infantil do Centro Municipal de 
Educação Infantil Criança Esperança. 
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Cargos/funções  Formação 

 Ens. Fund. 
Incompleto 

 Ens. Fund. 
Completo 

Ensino 
Médio 

Cursando 
Graduação 

Graduação Pós- 
Graduação 

Direção      01 

Administrativo   1   01 

Coordenação      01 

Docentes      06 

Aux. de sala   05    

Estagiárias    06   

Serviços gerais 04      

Nutricionista      01 

Psicóloga      01 

 

 1.3 Diretrizes 

 

A Educação Infantil passa a ser formalizada em consenso com a Lei nº 9.394/96 como 

a primeira etapa da Educação Básica objetivando o desenvolvimento integral das crianças de 

0 a 5 anos de idade, ou seja, seu desenvolvimento físico, psicológico, intelectual e social.  

Dessa forma, uma escola precisa ser mais do que um lugar agradável, deve ser um 

espaço estimulante, educativo, seguro, afetivo, com professores realmente preparados para 

acompanhar a criança nesse processo intenso e cotidiano de descobertas e de crescimento. 

Precisa propiciar uma base sólida que influenciará todo o desenvolvimento futuro dessa 

criança. Para tanto, as ações a serem desenvolvidas para esta etapa de ensino estão pautadas 

em diretrizes que prevê a adequação e a ampliação da estrutura física dos estabelecimentos 

que atendem a Educação Infantil, de acordo com o que estabelece a legislação educacional.  

Para atingir esse objetivo é necessário que as três esferas governamentais Município, 

Estado e União, subsidiem através de apoio técnico e financeiro, para construção de uma nova 

instituição, adequação de mobiliário, equipamentos, materiais pedagógicos. 

Entendendo que a qualidade do atendimento não se restringe apenas ao ambiente 

físico, deve-se observar também as diretrizes da legislação educacional no que se refere à 

formação dos profissionais da educação, promovendo a formação continuada, de modo a 

desenvolver nos profissionais habilidades e competências que garantam um atendimento 

adequado às crianças da Educação Infantil. 

O planejamento e a organização dos trabalhos deve ser garantida na proposta 

pedagógica e no regimento escolar das instituições de ensino, prevendo atendimento às 

crianças com necessidades especiais, com profissionais especializados e infra-estrutura 

adequada em seus diferentes aspectos. 
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As parcerias com a área da saúde e da ação social podem garantir que se estabeleça um 

programa de orientação e apoio aos alunos e suas respectivas famílias. Para efetivar a gestão 

democrática é também importante a manutenção de Conselhos Escolares nas instituições de 

ensino, como forma de incentivar a participação da família no cotidiano escolar. As reuniões 

direcionadas aos pais de alunos também é um recurso utilizado para aproximação dessas 

famílias.  

Para a manutenção da qualidade nesse nível de ensino é necessário que sejam mantidas 

as articulações entre as equipes pedagógicas das instituições de Educação Infantil, do 

Departamento Municipal de Educação e do Núcleo Regional de Ensino, visando o 

acompanhamento técnico-pedagógico para a melhoria da qualidade do ensino, estabelecendo 

assim, uma unidade entre teoria e prática. O acompanhamento de como se desenvolve as 

políticas educacionais nesse nível de ensino, através da atuação do Conselho Municipal de 

Educação, também é muito válido para esse processo.  

As diretrizes municipais para a Educação Infantil se resumem em organização e 

efetivação de programas de orientação e apoio à comunidade escolar, visando: 

- Superar a concepção assistencialista da Educação Infantil; 

- Ressaltar a importância das experiências educativas nos primeiros anos de vida, 

investindo no desenvolvimento humano como um todo; 

- Promover mudanças qualitativas no trabalho pedagógico. 

- Exigir formação mínima de nível médio para os profissionais que ingressarem na 

Educação Infantil; 

- Garantir nas instituições de Educação Infantil o atendimento por profissionais 

docentes qualificados na área pedagógica. 

- Ampliar a oferta de vagas para os alunos, de modo a atender a demanda. 

- Ampliar gradativamente o atendimento em período integral para os alunos da pré-

escola. 

- Investir na formação permanente e continuada de todos os trabalhadores em 

educação; 

- Construir democraticamente o Projeto Político Pedagógico considerando-se que ele 

é a própria expressão da organização educativa do centro. 

- Favorecer a relação inter-secretarial para atendimento às crianças que frequentam a 

Educação Infantil com o objetivo de melhorar a qualidade nas suas funções 

indissociáveis de cuidar e educar. 
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1.4  Meta estabelecida no PNE para a Educação Infantil 

  

 META 1 – Universalizar até dois mil e dezesseis, o atendimento escolar da população de 
4 e 5 anos, e ampliar, até 2018 a oferta, da Educação Infantil de forma a atender 
cinquenta por cento da população de até três anos. 
 

 

1.4.1 Estratégias previstas no PNE para a Educação Infantil 

 

 Manter e aprofundar programa nacional de reestruturação e aquisição de equipamentos 

para a rede escolar pública de Educação Infantil voltado à expansão e à melhoria da 

rede física de creches e pré-escolas públicas. 

 Avaliar a Educação Infantil com base em instrumentos nacionais, a fim de aferir a 

estrutura física, o quadro de pessoal e os recursos pedagógicos e de acessibilidade de 

empregados na creche e na pré-escola. 

 Estimular a oferta de matrículas gratuitas em creche por meio da concessão de 

certificado de entidade beneficente de assistência social na educação. 

 Fomentar a formação inicial e continuada de profissionais do magistério para a 

Educação Infantil. 

 Estimular a articulação entre programas de pós-graduação stricto sensu e cursos de 

formação de professores para a Educação Infantil de modo a garantir a construção de 

currículos capazes de incorporar os avanços das ciências no atendimento da população 

de quatro e cinco anos.  

 Fomentar o atendimento das crianças do campo na Educação Infantil por meio do 

redimensionamento da distribuição territorial, limitando a nucleação das escolas e o 

deslocamento das crianças, de forma a atender às especificidades das comunidades 

rurais. 

 Respeitar a opção dos povos indígenas quanto à oferta da Educação Infantil por meio 

de mecanismos de consulta prévia e informada.  

 Fomentar o acesso à creche e à pré-escola e a oferta do atendimento educacional 

especializado, complementar aos educandos com deficiência, transtornos globais do 

desenvolvimento e altas habilidades ou superlotação, assegurando a transversalidade 

da educação especial na Educação Infantil. 

 

1.4.2. Objetivos e Metas para o Município  
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 Ampliar a oferta de Educação Infantil de forma a atender a população de zero a três 

anos conforme a demanda do município. 

 Universalizar o atendimento da população de 4 e 5 anos de idade até o ano de 2016. 

 Ampliar gradativamente a oferta de vagas no Centro Municipal de Educação Infantil 

sobre o número da demanda existente do município. 

 Construir, até o ano de 2020, um novo Centro Municipal de Educação Infantil que 

atenda crianças de 0 a 4 anos para suprir a demanda existente no município. 

 Adequar o número máximo de alunos em sala de aula, compatível com a proposta 

pedagógica fundamentada no processo ensino-aprendizagem de qualidade: Berçário A 

– (06) crianças por adulto; Berçário B – (8) crianças por adulto; Maternal – (12) 

crianças por adulto; Pré-escola – (20) crianças por adulto;  

 Ofertar anualmente palestras, cursos, fóruns e plenárias para discutir e analisar com as 

famílias as questões relativas ao trabalho desenvolvido na rede municipal de forma a 

integrá-los no processo pedagógico. 

 Acompanhar e avaliar periodicamente o trabalho desenvolvido nas instituições, 

oferecendo-lhes espaços para discussão e reflexão, subsídios teóricos e práticos. 

 Elaborar anualmente um plano de ação da Secretaria Municipal da Educação com 

base nas propostas das unidades escolares, a fim de suprir as necessidades das 

instituições no que se refere à estrutura, saúde, material de apoio e formação 

continuada dos profissionais. 

 Realizar levantamento semestral do material existente na instituição e adquirir 

anualmente novos materiais de acordo com as necessidades das diferentes faixas 

etárias. 

 Adquirir anualmente para as instituições de Educação Infantil material pedagógico 

que atenda às necessidades de desenvolvimento físico, cognitivo, emocional e de 

lazer. 

  Contemplar na nova construção do CEMEI e garantir no estabelecimento já existente, 

infraestrutura como: barras horizontais fixadas nas paredes do berçário para que as 

crianças tenham apoio ao ficar de pé; espaços externos como solário (área livre para 

tomar sol e ar), área coberta para dias de chuvas com espaço para brincar, jogar e 

correr; lactário; vasos sanitários adequados para a idade, mobiliários, equipamentos e 

materiais pedagógicos; adequação às necessidades das crianças especiais. 
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 Articular com as Unidades Básicas de Saúde atendimentos de cuidados básicos e 

primeiros socorros às crianças de Educação Infantil. 

 A partir 2017 somente admitir novos profissionais na Educação Infantil, através de 

concursos, com o mínimo de escolaridade em Curso de Pedagogia ou Curso Normal 

Superior para os docentes; e nível médio na modalidade normal para os auxiliares de 

turma.  

 Garantir uma coordenação pedagógica em cada unidade de Educação Infantil, sendo a 

mesma graduada em Pedagogia. 

 Implantar ambientes educacionais informatizados garantindo o acesso à tecnologia da 

Educação Infantil. 

 Dar continuidade ao sistema de acompanhamento, controle e supervisão da Educação 

Infantil (realizado pela Secretaria Municipal de Educação e também pelo Núcleo 

Regional de Ensino) dos estabelecimentos públicos, visando ao apoio técnico-

pedagógico para a manutenção e melhoria da qualidade do ensino. 

 Manter parceria entre os setores da Educação, Saúde e Assistência Social na 

articulação de projetos e ações que atenda as necessidades das crianças. 

 Garantir a participação da comunidade escolar e local na melhoria do funcionamento 

das instituições de Educação Infantil e no enriquecimento das oportunidades 

educativas e dos recursos pedagógicos. 

 Manter no Município, com a articulação dos setores responsáveis pela Educação, 

Saúde e Assistência Social e de organizações não governamental, programas de 

orientação e apoio aos pais com filhos entre 0 a 4 anos, oferecendo assistência 

financeira, jurídica e de suplementação alimentar nos casos de vulnerabilidade social. 

 Adotar progressivamente o atendimento em tempo integral, se necessário, para as 

crianças de 0 a 4 anos de idade; 

 Manter os direitos dos trabalhadores, na assistência gratuita a seus filhos e 

dependentes em Centros Municipais de Educação Infantil e Pré-escolas, estabelecido 

no Art. 7º, XXV, da Constituição Federal. 

 Assegurar que no Município sejam aplicados na Educação Infantil outros recursos 

municipais além do percentual mínimo estabelecido no art. 212 da Constituição 

Federal. 
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2.  ENSINO FUNDAMENTAL 

 

2.1 Histórico e Conceito  

 

A primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – Lei nº 4.024, de 20 de 

dezembro de 1961 – organizava a Educação Básica como curso primário, de quatro anos, 

curso ginasial, de quatro anos e curso colegial, de três anos. A Lei nº 5.692, de 11 de agosto 

de 1971, reorganizou o ensino unificando o curso primário com o curso ginasial, com duração 

de oito anos, denominado de Ensino de 1º Grau.  

Historicamente os municípios, na época do curso primário, mantinham escolas 

localizadas, em geral, na zona rural, onde o Governo do Estado tinha dificuldades de manter 

sua organização, manutenção e professores. Aos poucos os municípios foram assumindo as 

novas escolas que iam sendo criadas na zona urbana, havendo uma assistência das escolas 

primárias pelo Estado e pelo Município.  

A nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional não alterou a duração do 

ensino de 1º grau, permanecendo em oito anos, alterando a denominação para Ensino 

Fundamental, já assim denominado pela Constituição Federal.  

A Constituição Federal e a nova LDB definiram as competências do Estado e do 

Município, determinando que o Ensino Fundamental seja competência conjunta desses entes 

federados. O Estado do Paraná, para melhor dividir essa competência conjunta, deliberou que 

aos Municípios competia a manutenção das séries iniciais do Ensino Fundamental e ao Estado 

às séries finais.  

A partir daí iniciou-se um processo de municipalização das séries iniciais do Ensino 

Fundamental, no qual o Estado passou a transferir ao Município as suas escolas e alunos desta 

faixa de ensino. Desta forma, todo o Ensino Fundamental de 1ª à 4ª série foi assumido pelo 

Município de Boa Esperança do Iguaçu, ficando as séries finais e o Ensino Médio sob a 

responsabilidade do Estado.  

No início de 2006 foi aprovada a Lei nº 11.274/2006 que ampliou a duração do Ensino 

Fundamental de oito para nove anos, com ingresso do aluno com seis anos completos ou a 

completar no início do ano letivo. O Conselho Estadual de Educação baixou a Deliberação nº 

03/06 com as normas para a organização do Ensino Fundamental de nove anos, definindo que 

os cinco primeiros anos serão de responsabilidade do Município e, através da Deliberação nº 

05/06, permitiu que sua implantação tivesse início a partir do ano letivo de 2007, opção pela 

qual decidiu o Município de Boa Esperança do Iguaçu.  
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2.2 Diagnóstico  

   

De acordo com a Constituição Brasileira, o Ensino Fundamental é obrigatório e 

gratuito. O art. 208 preconiza a garantia de sua oferta, inclusive para todos os que a ele não 

tiveram acesso na idade apropriada. É básico na formação do cidadão, de acordo com a Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional em seu art. 32, o pleno domínio da leitura, da escrita 

e do cálculo  pois constituem meios para o desenvolvimento da capacidade de aprender e de 

se relacionar no meio social e político.  

O art. 208, § 1º, da Constituição Federal afirma: “O acesso ao ensino obrigatório é 

direito público subjetivo” e seu não-oferecimento pelo Poder Público ou sua oferta irregular 

implica responsabilidade da autoridade competente. No município de Boa Esperança do 

Iguaçu, os anos iniciais do Ensino Fundamental, de acordo com a lei, são oferecidos 

gratuitamente e disponibilizado a todos os alunos que a ele recorrem. Não há alunos fora da 

escola por falta de vagas ou mesmo por falta de transporte escolar. 

A Emenda Constitucional n.º 14/96, que alterou o art. 60 do Ato das Disposições 

Constitucionais Transitórias e que, além de outros princípios, criou o FUNDEF, estabelecia 

que: 

 

Art. 60.  Nos dez primeiros anos de sua promulgação, os Estados, o Distrito Federal 
e os municípios destinarão não menos que 60% dos 25%, previstos no artigo 212 da 
Constituição Federal de 1988, à manutenção e desenvolvimento do Ensino 
Fundamental e a União, o equivalente a 30% dos 18%; 

 

O Ensino Fundamental, desde 1998, tem sido financiado pelo FUNDEF (Fundo de 

Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério), 

sendo este um grande marco para a Educação até o final de 2006, hoje substituído pelo 

FUNDEB. 

Com os recursos do FUNDEB e outros recursos da educação destinados ao Ensino 

Fundamental, bem como os recursos dos programas específicos, do salário-educação e até 

recursos próprios do município, que ultrapassam o percentual mínimo estabelecido na 

Constituição Federal, o Município de Boa Esperança do Iguaçu tem atendido todo o Ensino 

Fundamental, matriculando todos os alunos na faixa etária de 5 a 14 anos, buscando sempre a 

melhoria da qualidade do ensino.  
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O Ensino Fundamental é oferecido em duas instituições, uma da rede municipal de 

ensino e a outra da rede estadual, com jornada diária de quatro horas.  

A Escola Municipal Clóvis Cunha Vianna, situada no Bairro Esperança na Rua da 

Araucárias, nº 203 em prédio próprio desde 2012, atende alunos da Educação Infantil (Pré-

Escolar e Pré) e dos anos iniciais do Ensino Fundamental, nos períodos matutino e vespertino. 

O Colégio Estadual Boa Esperança do Iguaçu, situado no centro da cidade, na Rua das 

Azaléias, nº 18, funciona em prédio próprio desde 1973, atendendo alunos do Ensino 

Fundamental de 6º ao 9º ano, em dois períodos, matutino e vespertino.  

 

Tabela 09: Número de alunos atendidos nos anos iniciais do Ensino Fundamental na rede 
municipal e anos finais na rede estadual.  

Matricula 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Rede estadual 240 216 204 209 198 217 

Rede municipal 298 278 264 245 230 234 
Total alunos 538 494 268 254 428 451 

Fonte: INEP 

 

Gráfico 04: Número de matriculas no Ensino Fundamental do Município de Boa Esperança 
do Iguaçu. 

 

 

Interessante notar que a partir do ano de 2010 o número de alunos matriculados no 

Ensino Fundamental tem diminuído significativamente, tanto na rede municipal, quanto na 

rede estadual, com uma média de quase 10 alunos a cada ano, bastante expressiva para o total 

de estudantes deste município, considerando o número de habitantes. Todavia, é importante 

ressaltar que o número de filhos por família tem diminuído a cada ano e que a expectativa de 

vida do brasileiro tem aumentado. Isto significa que a administração municipal deve embasar 

seu planejamento na educação com fundamento nesses dados, isto é, a manutenção do número 

de escolas do Ensino Fundamental e a ampliação de vagas na Educação Infantil e Educação 

de Jovens e Adultos. 
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No entanto, a partir do ano de 2007, o Município de Boa Esperança do Iguaçu 

implantou em sua rede o Ensino Fundamental de nove anos e passou a atender os cinco 

primeiros anos, permanecendo o aluno por mais um ano na rede municipal a partir do ano de 

2011. Isto demandou aplicação de recursos físicos, com a ampliação e adequação de espaços, 

mobiliários e equipamentos, mais profissionais da educação e, consequentemente, mais 

recursos financeiros.  

 

Gráfico 05 – Índice de aprovação, reprovação e evasão escolar – ano de 2010 

 

 
Gráfico 06 – Índice de aprovação, reprovação e evasão escolar – ano de 2011 

 

 

Gráfico 07 – Índice de aprovação, reprovação e evasão escolar – ano de 2012 
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Gráfico 08 – Índice de aprovação, reprovação e evasão escolar – ano de 2013 

 

 

Gráfico 09 – Índice de aprovação, reprovação e evasão escolar – ano de 2014 
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ciclos este número reduziu ainda mais, pois os alunos são retidos somente no final de cada 

ciclo. Pretende-se, assim, que os alunos sejam alfabetizados nos três primeiros anos, dessa 

forma, os que ao final do terceiro ano não estiveram devidamente alfabetizado, deverão 

permanecer retidos.  E, portanto, a rede municipal deve repensar o projeto pedagógico e a 

organização curricular, discutindo a importância do processo de alfabetização.    

 

2.3 Diretrizes 

 

As diretrizes norteadoras do Ensino Fundamental estão contidas na Constituição 

Federal, na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional e nas Diretrizes Curriculares para 

o Ensino Fundamental, bem como no Projeto Político Pedagógico de cada escola. 

No disposto na Constituição Federal e demais normas a respeito, ficam estabelecidas 

as seguintes diretrizes para o Município de Boa Esperança do Iguaçu: 

- Uma política específica de financiamento, vinculada à manutenção e 

desenvolvimento da Educação Básica, visando à expansão e a garantia da oferta do 

Ensino Fundamental de qualidade. 

- A universalização do Ensino Fundamental gratuito, considerando a 

indissociabilidade entre o acesso, a permanência e a qualidade da educação escolar. 

- A projeção do fluxo de alunos, a partir da demanda represada, para o 

estabelecimento de recursos a serem aplicados anualmente, os quais deverão ser 

calculados a partir de uma relação inversamente proporcional entre o custo-aluno e a 

progressão do atendimento. Isto é, quanto maior for o déficit, mais elevada deve ser a 

destinação de recursos. 

- A garantia do acesso ao Ensino Fundamental gratuito às pessoas que não 

frequentaram a escola na idade apropriada e àquelas com necessidades educativas 

especiais, provendo-se os recursos necessários e fiscalizando-se tais providências 

através de mecanismos de controle social. 

- Assegurar a formação específica para o magistério, avançando nos programas de 

formação e qualificação dos professores. O apoio à participação dos professores deve 

ser um compromisso efetivo da administração municipal. 

- Investir na formação permanente e continuada dos trabalhadores do Ensino 

Fundamental, como um direito coletivo, privilegiando a escola como o local dessa 

formação.  
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- Reforçar o projeto político-pedagógico da escola como a própria expressão da 

organização educativa da unidade escolar. Essa organização deve orientar-se pelos 

princípios democráticos e participativos, materializados na formação dos Conselhos 

Escolares e na escolha de dirigentes pela comunidade escolar. 

- Considerar, na ampliação da rede, a infraestrutura necessária a um trabalho 

pedagógico de qualidade, contemplando-se desde a estrutura física, com adaptações 

adequadas às pessoas com necessidades especiais, até os espaços especializados de 

atividades artístico-culturais, esportivas, recreativas e a adequação de equipamentos.  

- Regularizar os percursos escolares, permitindo que crianças e adolescentes 

permaneçam na escola o tempo necessário para concluir este nível de ensino, 

eliminando mais rapidamente o analfabetismo e elevando gradativamente a 

escolaridade da população brasileira. 

- Atualizar constantemente o currículo escolar, o sistema de avaliação, os regimentos 

escolares, valorizando um paradigma curricular que possibilite a interdisciplinaridade 

e perspectivas no desenvolvimento de habilidades. 

- Aperfeiçoar o sistema de acompanhamento do rendimento escolar, visando 

dimensionar as necessidades e perspectivas de um ensino voltado para a equidade 

social e qualidade.   

 

2.4 Metas do PNE para o Ensino Fundamental 

 

META 2:  Universalizar o Ensino Fundamental de nove anos para toda população de seis 
a  quatorze anos. 
 

2.4.1 Estratégias do PNE para Meta 2  

 

 Criar mecanismos para o acompanhamento individual de cada estudante do Ensino 

Fundamental. 

 Fortalecer acompanhamento e o monitoramento do acesso e da permanência na escola 

por parte dos beneficiários de programas de transferência de renda, identificando 

motivo de ausência e baixa frequência e garantir, em regime de colaboração, a 

frequência e o apoio à aprendizagem. 

 Promover a busca ativa de crianças fora da escola, em parceria com as áreas de 

assistência social e saúde. 
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 Oferecer atividades extracurriculares de incentivo aos estudantes e de estímulo a 

habilidades, inclusive mediantes certames e concursos nacionais. 

 Universalizar o acesso à rede mundial de computadores em banda larga de alta 

velocidade e aumentar a relação computadores/estudante nas escolas da rede pública 

de Educação Básica, promovendo a utilização pedagógica das tecnologias da 

informação e da comunicação. 

 

2.4.2 Objetivos e Metas para o Município 

 

 Garantir a oferta do Ensino Fundamental de nove anos para toda a população de seis a 

dez/onze anos, excepcionalmente até quatorze anos de idade, promovendo ações 

articuladas com as políticas públicas, de modo a aprimorar  os padrões mínimos de 

qualidade, com recursos pedagógicos adequados, equipamentos de tecnologia 

avançados, saúde e assistência social, atendimento multiprofissional, atividades 

esportivas e culturais. 

 Implementar programas de acompanhamento pedagógico individualizado, recuperação 

e progressão, priorizando os estudantes defasados, conforme especificidades dos 

segmentos populacionais. 

 Apoiar as unidades escolares e sua gestão, mediante transferência direta de recursos 

financeiros, permitindo e garantindo a participação de forma democrática da 

comunidade escolar no planejamento e na aplicação dos recursos, visando à 

transparência e o efetivo desenvolvimento da gestão. 

 Garantir a oferta de água tratada e saneamento básico, energia elétrica, bibliotecas, 

espaços para a prática de esportes, bens culturais e à arte, acesso a computadores e 

informática, visando atender o aluno, professores e a comunidade escolar. 

 Garantir a oferta de alimentação saudável firmando parceria com o Estado e a União 

assegurando uma infraestrutura escolar adequada, nos padrões de exigência da 

vigilância sanitária e com a presença de nutricionista devidamente cadastrada na 

educação do município. 

 

META 5 – Alfabetizar todas as crianças até, no máximo, os oito anos de idade. 

 

2.4.3 Estratégias do PNE para Meta 5 
 



43
 

 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. 

 Aplicar exame periódico específico para aferir a alfabetização das crianças. 

 Selecionar, certificar e divulgar tecnologias educacionais para alfabetização de 

crianças, asseguradas a diversidade de métodos e propostas pedagógicas, bem como o 

acompanhamento dos resultados nos sistemas de ensino em que forem aplicadas. 

 Fomentar o desenvolvimento de tecnologias educacionais e de inovação das práticas 

pedagógicas nos sistemas de ensino, que assegurem a alfabetização e favoreçam a 

melhoria do fluxo escolar e a aprendizagem dos estudantes consideradas abordagens 

metodológicas e sua efetividade. 

 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. 

 

2.4.4 Objetivos e Metas para o Município 

 

 Atender com prioridade os alunos dos três primeiros anos do Ensino Fundamental 

objetivando que, ao final deste ciclo, todos estejam alfabetizados. 

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

 Efetuar alteração na proposta pedagógica da rede municipal e na proposta político 

pedagógica da escola, de forma a iniciar o processo de preparação para a alfabetização 

a partir do 1º ano Ensino Fundamental. 

 Encaminhar para turno complementar e avaliação os alunos que apresentem 

dificuldades de alfabetização. 

 Acompanhar os alunos dos três primeiros anos, avaliando sua evolução na 

alfabetização. 

 Implantar cursos de capacitação específicos para professores alfabetizadores. 

 Possibilitar a frequência dos professores alfabetizadores em cursos promovidos pelos 

órgãos oficiais ou instituições privadas.  

 

META 7- Atingir as seguintes médias nacionais para o IDEB: 2015 - 5,2   -    2017- 5,5        
2019 - 5,7       2021- 6,0. 
METAS IDEB – Município Boa Esperança do Iguaçu: 2015- 5,5- 2017- 5,7   -  2019-            
6,0     -    2021- 6,2.   (Fonte: INEP). 
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2.4.5 Estratégias do PNE para Meta 7 

 
 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 serviço e apoio escolar, ao desenvolvimento de recursos 

pedagógicos e à melhoria e expansão da infraestrutura física da rede escolar. 

 Fixar, acompanhar e divulgar bienalmente os resultados do IDEB das escolas, das 

redes públicas de Educação Básica e dos sistemas de ensino da União, dos Estados, do 

Distrito Federal e dos Municípios. 

 Associar a prestação de assistência técnica e financeira à fixação de metas 

intermediárias, nos termos e nas condições estabelecidas conforme pactuação 

voluntária entre os entes, priorizando sistemas e redes de ensino com IDEB abaixo da 

média nacional. 

 Selecionar, certificar e divulgar tecnologias educacionais para o  Ensino Fundamental, 

assegurada a diversidade de métodos e propostas pedagógicas, bem como o 

acompanhamento dos resultados nos sistemas de ensino em que forem aplicadas. 

 Fomentar o desenvolvimento de tecnologias educacionais e de inovação das práticas 

pedagógicas nos sistemas de ensino, que assegurem a melhoria do fluxo escolar e a 

aprendizagem dos estudantes. 

 Apoiar técnica e financeiramente a gestão escolar mediante transferência direta de 

recursos financeiros à escola, com vistas à ampliação da participação da comunidade 

escolar no planejamento e na aplicação dos recursos e o desenvolvimento da gestão 

democrática efetiva. 

 Ampliar programas e aprofundar ações de atendimento ao estudante, em todas as 

etapas da Educação Básica, por meio de programas suplementares de material didático 

escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde. 

 Institucionalizar e manterem regime de colaboração, programa nacional de 

reestruturação e aquisição de equipamentos para escolas públicas, tendo em vista a 

equalização regional das oportunidades educacionais. 

 Prover equipamentos e recursos tecnológicos digitais para a utilização pedagógica no 

ambiente escolar do Ensino Fundamental. 

 Estabelecer diretrizes pedagógicas para a Educação Básica, com respeito à diversidade 

regional, estadual e local. 
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  Informatizar a gestão das escolas e da secretaria de educação  do município, bem 

como manter programa nacional de formação inicial e continuada para o pessoal 

técnico. 

  Garantir políticas de combate à violência na escola e construção de cultura de paz e 

ambiente escolar dotado de segurança para a comunidade escolar. 

 Implementar políticas de inclusão e permanência na escola para adolescentes e jovens 

que se encontrem em regime de liberdade assistida e em situação de rua, assegurando-

se os princípios do Estatuto da Criança e do Adolescente de que trata a Lei nº 8.069 de 

13 de julho de 1990. 

 Garantir o ensino da história e cultura afro-brasileira e indígena, nos termos da Lei 

nº10.639, de 9 de janeiro de 2003, e da Lei nº 11.645, de 10 de março de 2008, por 

meio de ações colaborativas com fóruns de educação para a diversidade étnico-racial, 

conselhos escolares, Equipes Pedagógicas e com a sociedade civil em geral. 

 Priorizar o repasse de transferências voluntárias na área de educação para os Estados, 

o Distrito Federal e os Municípios que tenham aprovado Lei específica para a 

instalação de conselhos escolares ou órgãos colegiados equivalentes, com 

representação de trabalhadores em educação, pais, alunos, e comunidade escolhidos 

pelos seus pares. 

 Assegurar, a todas as escolas públicas de Educação Básica, água tratada e saneamento 

básico, energia elétrica, acesso a rede mundial de computadores em banda larga de alta 

velocidade, acessibilidade a pessoa com deficiência, acesso às bibliotecas, acesso a 

espaços para a prática de esportes, acesso a bens culturais e à arte, e equipamentos e 

laboratórios de ciências.  

 Mobilizar as famílias e setores da sociedade civil, articulando a educação formal com 

experiências de educação, de âmbito local e nacional, com os de outras áreas como 

saúde, trabalho e emprego, assistência social, esporte, cultura, possibilitando a criação 

de rede de apoio integral às famílias, que as ajude a garantir melhores condições para o 

aprendizado dos estudantes. 

 Promover a articulação dos programas da área da educação, de âmbito local, com os 

de outras áreas como saúde, trabalho e emprego, assistência social, esporte, cultura, 

possibilitando a criação de rede de apoio integral às famílias, que as ajude a garantir 

melhores condições para o aprendizado. 
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 Universalizar, mediante articulação entre os órgãos responsáveis pela área da saúde e 

da educação, o atendimento aos estudantes da rede pública de Educação Básica por 

meio de ações de prevenção, promoção e atenção à saúde. 

 Estabelecer ações efetivas especialmente voltadas para a prevenção, atenção e 

atendimento à saúde e integridade física, mental e moral dos profissionais da 

educação, como condição para a melhoria da qualidade do ensino. 

 Orientar as políticas das redes e sistemas de educação, de forma a buscar atingir as 

metas do IDEB, procurando reduzir a diferença entre as escolas com os menores 

índices e a média nacional, garantindo equidade da aprendizagem. 

 

2.4.6 Objetivos e Metas para o Município 

 

 Implementar  e desenvolver ações e atividades pedagógicas, como salas de apoio e 

contraturno para os alunos dos anos iniciais do Ensino  Fundamental, que apresentem 

baixo rendimento. 

 Efetuar a correção de fluxo (relação idade/série) por meio de programas de aceleração 

e aprendizagem e de recuperação paralela ao longo do curso. 

 Desenvolver um sistema de avaliação de desempenho dos alunos, aplicável em todos 

os cinco anos do Ensino Fundamental.  

 Fortalecer o monitoramento do acesso à escola, da permanência e desenvolvimento, 

combatendo situações de discriminação, preconceito e violência, visando o sucesso e a 

qualidade na Educação Básica fundamental, nos cincos primeiros anos. 

 Desenvolver indicadores e mecanismos específicos de avaliação da qualidade do 

Ensino Fundamental nos anos iniciais, diagnosticando e fortalecendo as ações 

pedagógicas necessárias para corrigir eventuais atrasos no processo ensino 

aprendizagem. 

 Estabelecer como meta a ser alcançada pelo Município, índices no IDEB maiores que 

os estabelecidos no PNE. 

 

META 8 – Elevar a escolaridade média da população de dezoito a vinte quatro anos de 
modo a alcançar mínimo de doze anos de estudo para as populações do campo, da região 
de menor escolaridade no país e dos vinte e cinco por cento mais pobres, bem como 
igualar a escolaridade média entre negros e não negros, com vistas à redução da 
desigualdade educacional. 
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2.4.7 Estratégias do PNE para Meta 8 

 

 Institucionalizar programas e desenvolver tecnologias para correção de fluxo, 

acompanhamento pedagógico individualizado, recuperação e progressão parcial, bem 

como priorizar estudantes com rendimento escolar defasado, considerando as 

especificidades dos segmentos populacionais considerados. 

 Fomentar programas de educação de jovens e adultos para os segmentos populacionais 

que estejam fora da escola e com defasagem idade/ano. 

 Garantir acesso gratuito a exames de certificação da conclusão do Ensino Fundamental 

e médio. 

 Fortalecer o acompanhamento e monitoramento de acesso à escola  identificando 

motivos de ausência e baixa frequência e colaborando com os Estados e Municípios. 

  Promover busca ativa de crianças fora das escolas em parceria com as áreas de 

assistência social e saúde. 

 

2.4.8  Objetivos e Metas para o Município 

 

 Elevar a escolaridade média da população de 18 a 24 anos, atendendo toda a 

população do campo e os de menor nível de escolaridade.  

 Assegurar jornada escolar com a garantia dos espaços e tempos apropriados às 

atividades educativas, com estrutura física em condições adequadas e profissionais 

devidamente habilitados. 

 Garantir a ampliação do atendimento ao aluno por meio de programas suplementares 

de material didático escolar, transporte e alimentação. 

 Elevar a taxa de alfabetização da população com 15 anos ou mais para 95%; erradicar 

até 2024 o analfabetismo absoluto, e reduzir em 50% o analfabetismo funcional. 

 Desenvolver, com apoio das agentes de saúde, um levantamento da população adulta 

com baixa escolaridade. 

 Implementar mecanismos para que cidadãos adultos com baixa escolaridade retomem 

os estudos.   
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3. ENSINO MÉDIO 

 

3.1 Diagnóstico 

 

A Escola Estadual Boa Esperança do Iguaçu – Ensino de 1º Grau, foi criada em 16 de 

dezembro de 1970, como extensão da Escola Estadual Dois Vizinhos – Ensino de 1º Grau, 

com implantação de séries gradativas de 1ª a 4ª do antigo ginásio. Tendo em vista o grande 

número de alunos da região e a distância de 32 quilômetros do município de Dois Vizinhos, 

percebeu-se a necessidade de criar uma escola que viesse atender a demanda escolar. Para que 

isso ocorresse, houve a contribuição do Dr. Júlio Galo (médico que trabalhava com a 

comunidade) e de moradores do distrito: José João Vieira, Antônio da Silva Duarte, Osvaldo 

Zancanaro, Amauri Klausem, Generoso Ribeiro de Oliveira, entre outros. 

Na data de 16 de julho de 1993 através da Resolução 3.900/93 foi concedida 

autorização de funcionamento do Ensino de 2º Grau Regular, com o Curso de Educação Geral 

– Preparação Universal. A partir desta data o Estabelecimento passou a chamar-se “Colégio 

Estadual Boa Esperança do Iguaçu – Ensino de 1º e 2º Graus”, pertencente ao Núcleo 

Regional de Educação de Dois Vizinhos. 

No início do ano letivo de 1997, o Estabelecimento passou a chamar-se “Colégio 

Estadual Boa Esperança do Iguaçu – Ensino de 1º Grau Regular e Supletivo e 2º Grau 

Regular”, pois passou a ofertar o curso de 1º Grau Supletivo, Função Suplência de Educação 

Geral – Fase II, Reestruturado em Blocos de Disciplinas, conforme Resolução 330/98, 

publicada no Diário Oficial de 05/03/98. 

Em 1998, através da Resolução Secretarial nº 3.120/98, publicada no Diário Oficial de 

11/09/98, devido à reestruturação do Ensino Médio, este Estabelecimento passou a 

denominar-se “Colégio Estadual Boa Esperança do Iguaçu – Ensino Fundamental e Médio”. 

Em 07/12/2002, através da Resolução 336/02 fica renovado o reconhecimento do 

Ensino Fundamental. 

Através da Resolução 3.048/2001, DOE 30/01/02 fica reconhecido o Ensino Médio. 

O Colégio Estadual Boa Esperança do Iguaçu (00012) está localizado no Município de 

Boa Esperança do Iguaçu (0302), distante 32 km do Núcleo Regional de Educação de Dois 

Vizinhos, Estado do Paraná, zona urbana, na Rua das Azaléias, nº 18, quadra nº 03, lote 

único, com área total do terreno de 4.920 m2, tendo l.176,19 m2 de área construída.  

Atualmente possui 12 Salas de Aula, 01 Sala de Recurso Multifuncional, 02 Salas de 

Apoio (Português e Matemática), biblioteca, Laboratório de Química, Física e Biologia, 
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Laboratório de Informática e dependências administrativas. Hoje, o colégio conta com 22 

turmas, sendo 08 do Ensino Fundamental e 06 de Ensino Médio, 02 turmas de Sala de Apoio, 

01 turma projeto CELEM, 02 turmas projeto Mais Educação, 01 turma Sala de Recursos 

Multifuncional, 02 turmas de Atividades Complementares/hora Treinamento, sendo 01 turma 

do Projeto Voleibol, 01 turma do Projeto Futsal, funcionando em três períodos (manhã, tarde 

e noite), perfazendo um total de 479 alunos. 

Os alunos matriculados no Colégio e que concluem o Ensino Fundamental, ingressam 

quase na sua totalidade no Ensino Médio. A maioria destes alunos é de classe média baixa e é 

nesta faixa etária que acabam ingressando no mercado de trabalho, dificultando a conciliação 

entre escola e trabalho. Alguns destes alunos têm contato com enciclopédias, revistas, jornais, 

computadores e internet, somente no ambiente escolar, devido à condição financeira de suas 

famílias.  

 Os alunos que frequentam o Ensino Médio no período matutino utilizam o transporte 

escolar em conjunto com os alunos do Ensino Fundamental ofertado pelo município, tendo 

em vista que a grande maioria é oriunda da zona rural. Não há oferta de transporte escolar no 

período noturno. A merenda escolar, que é ofertada para os alunos do Ensino Fundamental e 

estendida também aos alunos do Ensino Médio.   

 Em relação ao rendimento escolar, as taxas de aprovação, reprovação e evasão, 

consideradas numa faixa histórica de 2010 a 2015, apresentam índices muito altos de 

transferências e evasões no período noturno, realidade diferente do período diurno, pois a 

maioria dos alunos desse período são da zona rural e trabalham com suas famílias na 

agricultura e pecuária, possuindo uma flexibilidade maior nos horários, enquanto que os 

alunos do noturno trabalham nas pequenas industrias de nosso município e muitas vezes não 

conseguem conciliar trabalho e escola, contribuindo para evasão e reprovação. 

 
Tabela 10 - Indicadores Educacionais do Ensino Médio, 2010 – 2014 

Ano Período Séries Percentuais 
  Aprovação Reprovação Transferência Evasão 

2010 Matutino 1ª 91,17 5,88 2,94 - 
 2ª 87,87 - 12,12 - 

3ª 92,3 - 8,69 - 
Noturno 1ª 70,58 5,88 23,52 - 

2ª 91,66 - 8,33 - 
3ª 91,3 - 8,69 - 

2011 Matutino 1ª 87,23 2,12 6,38 4,25 
 2ª 87,54 - 12,5 - 

3ª 100 - - - 
Noturno 1ª 68 4 28 - 

2ª 76,47 - 17,64 5,88 
3ª 100    
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2012 Matutino 1ª 88,23 2,94 5,88 2,94 
 2ª 75 5,55 19,44 - 

3ª 100 - - - 
Noturno 1ª 60 15 10 15 

2ª 77,77 16,66 - 5,55 
3ª 94,73 5,26 - - 

2013 Matutino 1ª 84 12 - 4 
 2ª 78,94 - 21,05 - 

3ª 91,3 - 8,69 - 
Noturno 1ª 78,94 5,26 5,26 10,52 

2ª 65,5 6,89 3,44 24,13 
3ª 89,47 5,26 - 5,26 

2014 Matutino 1ª 93,02 4,65 - 2,32 
 Matutino 2ª 91,3 4,34 4,34 - 

3ª 85,71 - 7,14 7,14 
Noturno 1ª 52,94 11,76 5,88 29,41 

2ª 61,11 11,11 5,55 22,22 
3ª 83,33 - 11,11 5,55 

Fonte: Colégio Estadual Boa Esperança do Iguaçu, 2015. 
 

Em 2005, o INEP liberou pela primeira vez o resultado do ENEM (Exame Nacional 

do Ensino Médio) por escola. De acordo com as informações disponíveis pode-se realizar 

estudos de aprofundamento com os educandos, visando suprir as possíveis dificuldades 

apresentadas pelos mesmos. Desta forma, o gestor do Colégio avalia as políticas de ensino 

utilizando os resultados como uma ferramenta para o seu diagnóstico e elaboração do Plano 

de Ação da Escola, levantando os problemas e suas origens, os desafios e as metas a serem 

atingidas. 

Em 2013 dos alunos matriculados no terceiro ano do Ensino Médio do Colégio, 

somente 26 participaram do ENEM (68%), obtendo um resultado abaixo das médias nacional 

e estadual.  

 
Tabela 11: Resultados do ENEM de 2013 

Áreas de 
conhecimento 

Total de 
pontos 

Percentual de alunos 
com média menor de 

450 pontos 

Entre 450-549 
pontos 

Entre 550 e 
649 pontos 

Entre 650 a 
749 pontos 

Acima 
750 

pontos 

Ciências da Natureza 446,38 53,80% 46,00% -------------- ------------- ----------- 

Ciências Humanas 470,78 42,30% 38,00% 19,00% ------------- ----------- 

Linguagens e 
códigos 

454,2 50,00% 42,00% 7,60% ------------- ---------- 

Matemática 472,33 42,3 38,00% 19,20% ------------- ----------- 

Redação 389,23 24,00% 52,00% 13,00% ------------- ----------- 

Fonte: INEP (Consulta no site www.inep.gov.br, Abril, 2015). 
Números de alunos concluinte do Ensino Médio = 38 
Números de alunos participantes do ENEM = 26 
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Como forma de enriquecer o aprendizado dos alunos do Ensino Médio, o Colégio 

Estadual desenvolve ações pedagógicas voltadas ao currículo, priorizando a formação humana 

integral, com vistas a atender o Projeto Político Pedagógico da escola, promovendo a 

formação do cidadão atuante na sociedade. 

A Proposta Pedagógica do Colégio prioriza a oferta e igualdade de um modelo de 

educação que contribua para a conscientização e transformação do sujeito e 

consequentemente de suas práticas, sendo agente de transformação na sociedade através da 

(re)leitura de mundo que se abre pela prática educativa. 

Através da reflexão e discussão crítica sobre os problemas da sociedade de uma 

maneira geral, mas principalmente dos problemas relacionados ao Município e ao Colégio 

Estadual Boa Esperança do Iguaçu, um dos objetivos do nosso projeto é procurar encontrar 

possibilidades de intervenção e transformação dessa realidade, pois segundo Paulo Freire 

(1997, p.119) “O ser humano é, naturalmente, um ser da intervenção no mundo à razão de 

que faz a história. Nela, por isso mesmo, deve deixar suas marcas de sujeito e não pegadas de 

objeto”.  

De acordo com a LDB – Lei 9.394/96, os estabelecimentos de ensino têm a 

incumbência de elaborar e executar sua proposta pedagógica. Essa construção apresenta-se 

como um desafio urgente e imprescindível em razão das necessidades sociais pertinentes a 

comunidade à qual a escola está inserida e às quais a escola atende.  

Assim, o Projeto Político Pedagógico faz uma leitura do contexto sócio-político-

econômico-cultural da comunidade local e da comunidade global para estar diretamente 

relacionado às carências que esta apresenta, obedecendo aos princípios de igualdade de 

condições para acesso e permanência na escola, visando dessa forma a formação humana 

integral de nossos alunos 

No ano de 2014 o Ensino Médio noturno, foi contemplado com o Programa Ensino 

Médio Inovador, programa este que tem por finalidade estimular as redes estaduais de 

educação a pensar novas soluções que diversifiquem os currículos com atividades 

integradoras, a partir dos eixos trabalho, ciência, tecnologia e cultura, para melhorar a 

qualidade da educação oferecida nessa fase de ensino e torná-la mais atraente. 

Também estão previstas algumas melhorias no Colégio como ajardinamento do pátio 

escolar; pinturas; reforma; aperfeiçoamento e ampliação do acervo da biblioteca com a 

aquisição de obras recomendadas e aquisição de materiais pedagógicos indicados pelos 

professores para o desenvolvimento de seu trabalho e de acordo com as normas de aplicação 

dos Recursos Federais. 
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Os recursos financeiros repassados ao Colégio advêm do Governo Federal através do 

PDDE, do Governo Estadual, através do Fundo Rotativo e do colegiado da instituição, através 

da APMF.  Os profissionais envolvidos no processo de ensino-aprendizagem do Colégio são, 

em sua maioria, especializados nas áreas afins como mostra a tabela 12.  

 

Tabela 12: Formação dos profissionais do Ensino Médio, 2014 

Cargos /Funções Formação Total 

 EFI EF EM G E M PDE Total 

Direção - - - - -  01 01 

Professor(a) Pedagogo - - - - 03  - 3 

Docência (concurso) - - - - 20  01 21 

Docência (contrato) - - - 1 7   8 

Agente Educacional I 1 - 5 - - - - 6 

Agente Educacional II  - 2 2 1   5 

Agente de Apoio   1 1    2 

Total 1 - 8 1 30  02 46 

Fonte: Direção do Colégio Estadual, 2015. 
Siglas: EFI – Ensino Fundamental Incompleto; EF – Ensino Fundamental; EM – Ensino Médio; G – Graduação;  
E – Especialização, M – Mestrado - PDE (Mestrado/PR). 

 

Através de uma pesquisa realizada em 2015, com alunos do Colégio pode-se perceber 

que a maioria dos educandos demonstra a intenção de prosseguir os estudos. Os que optaram 

por cursar a Educação Superior apontaram como cursos de preferência: Engenharia 

Ambiental, Agronomia, Veterinária, Engenharia Mecânica, Administração, Medicina e 

Educação Física; e os que optaram por cursos profissionalizantes, mostraram interesse no 

campo da agricultura, informática, contabilidade e eletrônica.  

 

3.2 Diretrizes 

 

- A Educação Básica tem por finalidade, segundo o artigo 22 da LDB (Lei de 

Diretrizes e Bases) “desenvolver o educando, assegurar-lhe a formação indispensável 

para o exercício da cidadania e fornecer-lhe meios para progredir no trabalho e em 

estudos posteriores”.  

- Esta última finalidade deve ser desenvolvida de maneira precípua pelo Ensino 

Médio, uma vez que entre as suas finalidades específicas incluem-se a preparação 

básica para o trabalho e a cidadania do educando.  

 - Mesmo sendo de competência do Estado, a oferta do Ensino Médio, o Município 

dará todo o apoio de forma a contribuir para a concretização das políticas educacionais 
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para este nível de ensino, por meio de ações voltadas a integrar os alunos e os 

discentes nos programas ofertados pelo Órgão Municipal de Educação, além de firmar 

parcerias com o Estado que contribuam com a melhoria da qualidade do ensino. 

 
3.3  Meta estabelecida no PNE para o Ensino Médio 

 

META 3: 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 do PNE, a taxa 
líquida de matrículas no Ensino Médio para 85% (oitenta e cinco por cento). 
 

3.3.1 Estratégias do PNE para Meta 3 

 

 Institucionalizar programa nacional de renovação do Ensino Médio, a fim de 

incentivar práticas pedagógicas com abordagens interdisciplinares estruturadas pela 

relação entre teoria e prática, por meio de currículos escolares que organizem, de 

maneira flexível e diversificada, conteúdos obrigatórios e eletivos articulados em 

dimensões como ciência, trabalho, linguagens, tecnologia, cultura e esporte, 

garantindo-se a aquisição de equipamentos e laboratórios, a produção de material 

didático específico, a formação continuada de professores e a articulação com 

instituições acadêmicas, esportivas e culturais; 

 O Ministério da Educação, em articulação e colaboração com os entes federados e 

ouvida a sociedade mediante consulta pública nacional, elaborará e encaminhará ao 

Conselho Nacional de Educação - CNE, até o 2o (segundo) ano de vigência deste PNE, 

proposta de direitos e objetivos de aprendizagem e desenvolvimento para os (as) 

alunos (as) de Ensino Médio, a serem atingidos nos tempos e etapas de organização 

deste nível de ensino, com vistas a garantir formação básica comum; 

 Pactuar entre União, Estados, Distrito Federal e Municípios, no âmbito da instância 

permanente de que trata o § 5o do art. 7o desta Lei, a implantação dos direitos e 

objetivos de aprendizagem e desenvolvimento que configurarão a base nacional 

comum curricular do Ensino Médio; 

 Garantir a fruição de bens e espaços culturais, de forma regular, bem como a 

ampliação da prática desportiva, integrada ao currículo escolar; 

 Manter e ampliar programas e ações de correção de fluxo do Ensino Fundamental, por 

meio do acompanhamento individualizado do (a) aluno (a) com rendimento escolar 

defasado e pela adoção de práticas como aulas de reforço no turno complementar, 
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estudos de recuperação e progressão parcial, de forma a reposicioná-lo no ciclo escolar 

de maneira compatível com sua idade; 

 Universalizar o Exame Nacional do Ensino Médio - ENEM, fundamentado em matriz 

de referência do conteúdo curricular do Ensino Médio e em técnicas estatísticas e 

psicométricas que permitam comparabilidade de resultados, articulando-o com o 

Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica - SAEB, e promover sua 

utilização como instrumento de avaliação sistêmica, para subsidiar políticas públicas 

para a Educação Básica, de avaliação certificadora, possibilitando aferição de 

conhecimentos e habilidades adquiridos dentro e fora da escola, e de avaliação 

classificatória, como critério de acesso à educação superior; 

 Fomentar a expansão das matrículas gratuitas de Ensino Médio integrado à educação 

profissional, observando-se as peculiaridades das populações do campo, das 

comunidades indígenas e quilombolas e das pessoas com deficiência; 

 Estruturar e fortalecer o acompanhamento e o monitoramento do acesso e da 

permanência dos e das jovens beneficiários (as) de programas de transferência de 

renda, no Ensino Médio, quanto à frequência, ao aproveitamento escolar e à interação 

com o coletivo, bem como das situações de discriminação, preconceitos e violências, 

práticas irregulares de exploração do trabalho, consumo de drogas, gravidez precoce, 

em colaboração com as famílias e com órgãos públicos de assistência social, saúde e 

proteção à adolescência e juventude; 

 Promover a busca ativa da população de 15 (quinze) a 17 (dezessete) anos fora da 

escola, em articulação com os serviços de assistência social, saúde e proteção à 

adolescência e à juventude; 

 Fomentar programas de educação e de cultura para a população urbana e do campo de 

jovens, na faixa etária de 15 (quinze) a 17 (dezessete) anos, e de adultos, com 

qualificação social e profissional para aqueles que estejam fora da escola e com 

defasagem no fluxo escolar; 

 Redimensionar a oferta de Ensino Médio nos turnos diurno e noturno, bem como a 

distribuição territorial das escolas de Ensino Médio, de forma a atender a toda a 

demanda, de acordo com as necessidades específicas dos (as) alunos (as); 

 Desenvolver formas alternativas de oferta do Ensino Médio, garantida a qualidade, 

para atender aos filhos e filhas de profissionais que se dedicam a atividades de caráter 

itinerante; 
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 Implementar políticas de prevenção à evasão motivada por preconceito ou quaisquer 

formas de discriminação, criando rede de proteção contra formas associadas de 

exclusão; 

 Estimular a participação dos adolescentes nos cursos das áreas tecnológicas e 

científicas. 

 
3.3.2 Objetivos e Metas para o Município 

 

 Orientar a população sobre a obrigatoriedade da matrícula até a idade de 17 anos, 

conforme determinado pela Emenda Constitucional nº 59/2009, a partir do ano letivo 

de 2016. 

 Divulgar amplamente a data da matrícula no Ensino Médio junto à comunidade local, 

por meio da imprensa falada, escrita e televisiva. 

 Articular a busca ativa dos estudantes junto a todos os órgãos e entidades municipais 

que trabalham com adolescentes, com objetivo de resgatar os alunos que estão fora do 

espaço escolar. 

 Articular junto aos órgãos estaduais responsáveis pelo Ensino Médio para garantir 

acesso ao ensino público à população de 14 a 17 anos que represente a diversidade 

escolar (negros, agricultores, LGBTS, ciganos e índios). 

 Acompanhar os indicadores de qualidade educacional do Ensino Médio relativos à 

dimensão pedagógica, por meio dos resultados do do ENEM (Exame Nacional do 

Ensino Médio) e do SAEP (Sistema de Avaliação da Educação do Paraná) levando 

sugestões sobre a organização curricular e aprendizagem dos conteúdos referentes às 

áreas de conhecimento. 

 Divulgar as matrículas do Ensino Médio integrado à educação profissional e seus 

respectivos cursos técnicos oferecidos pela rede estadual de ensino e pelo sistema 

federal de ensino do PRONATEC (Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e 

Emprego) e Sistema S (Senai, Sesi, Senac, Senar, Sesc, Sest, Senat, Sebrae, Sescoop). 

 Participar das discussões sobre o projeto de lei nº 6.840/2013, o qual busca promover 

estudos e proposições para a reformulação e organização do Ensino Médio. 

  Possibilitar condições de parcerias com as instituições de Ensino Superior, ONGs, 

Clubes de Serviço, Sindicatos e Sistema S, para desenvolver atividades junto à 

população do Ensino Médio que envolvam as dimensões da ciência, do trabalho, das 

linguagens, da tecnologia, da cultura e do esporte. 
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 Solicitar junto à Secretaria de Estado da Educação que continue aderindo ao Programa 

Federal do Ensino Médio Inovador (PROEMI), no intuito de garantir recursos 

financeiros que auxiliem o desenvolvimento de propostas pedagógicas 

interdisciplinares no Ensino Médio, por meio dos Macrocampos Obrigatórios ou 

Optativos.  

 Propor aos estudantes do Ensino Médio a participação em eventos científicos, bem 

como a organização desses eventos. 

 Possibilitar aos alunos do Ensino Médio usufruir dos bens e espaços culturais, bem 

como a prática desportiva. 

 Colaborar com a rede estadual de ensino para que todos os alunos do Ensino Médio 

possuam a carteirinha de estudante para que possam usufruir dos espaços culturais 

com desconto. 

 Programar festivais didático para apresentação de atividades desenvolvidas pelos 

alunos do Ensino Médio, para toda a comunidade local. 

 Prestar apoio logístico à rede estadual de ensino, para a realização de Feira de 

Ciências, com a participação de todos os alunos do Ensino Médio e dos anos finais do 

Ensino Fundamental. 

 Incentivar e divulgar o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) e o Programa de 

Seleção Simplificada (PSS), orientando os alunos sobre a importância da participação 

nestas formas de seleção e obtenção de uma boa pontuação. 

            

META 7: 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. 

 

3.3.3  Estratégias do PNE para Meta 7 

  

 Estabelecer e implantar, mediante pactuação interfederativa, diretrizes pedagógicas 

para a Educação Básica e a base nacional comum dos currículos, com direitos e 

objetivos de aprendizagem e desenvolvimento dos (as) alunos (as) para cada ano do 

Ensino Fundamental e médio, respeitada a diversidade regional, estadual e local; 

 Assegurar que no quinto ano de vigência deste PNE, pelo menos 70% (setenta por 

cento) dos (as) alunos (as) do Ensino Fundamental e do Ensino Médio tenham 

alcançado nível suficiente de aprendizado em relação aos direitos e objetivos de 

aprendizagem e desenvolvimento de seu ano de estudo, e 50% (cinquenta por cento), 
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pelo menos, o nível desejável. E  no último ano de vigência deste PNE, todos os (as) 

estudantes do Ensino Fundamental e do Ensino Médio tenham alcançado nível 

suficiente de aprendizado em relação aos direitos e objetivos de aprendizagem e 

desenvolvimento de seu ano de estudo, e 80% (oitenta por cento), pelo menos, o nível 

desejável; 

 Constituir, em colaboração entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os 

Municípios, um conjunto nacional de indicadores de avaliação institucional com base 

no perfil do alunado e do corpo de profissionais da educação, nas condições de 

infraestrutura das escolas, nos recursos pedagógicos disponíveis, nas características da 

gestão e em outras dimensões relevantes, considerando as especificidades das 

modalidades de ensino; 

 Induzir processo contínuo de autoavaliação das escolas de Educação Básica, por meio 

da constituição de instrumentos de avaliação que orientem as dimensões a serem 

fortalecidas, destacando-se a elaboração de planejamento estratégico, a melhoria 

contínua da qualidade educacional, a formação continuada dos (as) profissionais da 

educação e o aprimoramento da gestão democrática; 

 Associar a prestação de assistência técnica financeira à fixação de metas 

intermediárias, nos termos estabelecidos conforme pactuação voluntária entre os entes, 

priorizando sistemas e redes de ensino com Ideb abaixo da média nacional; 

 Aprimorar continuamente os instrumentos de avaliação da qualidade do Ensino 

Fundamental e médio, de forma a englobar o ensino de ciências nos exames aplicados 

nos anos finais do Ensino Fundamental, e incorporar o Exame Nacional do Ensino 

Médio, assegurada a sua universalização, ao sistema de avaliação da Educação Básica, 

bem como apoiar o uso dos resultados das avaliações nacionais pelas escolas e redes 

de ensino para a melhoria de seus processos e práticas pedagógicas; 

 Desenvolver indicadores específicos de avaliação da qualidade da educação especial, 

bem como da qualidade da educação bilíngue para surdos; 

 Orientar as políticas das redes e sistemas de ensino, de forma a buscar atingir as metas 

do Ideb, 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 PNE, as diferenças entre as médias dos índices dos Estados, 

inclusive do Distrito Federal, e dos Municípios; 

 Fixar, acompanhar e divulgar bienalmente os resultados pedagógicos dos indicadores 

do sistema nacional de avaliação da Educação Básica e do Ideb, relativos às escolas, às 
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redes públicas de Educação Básica e aos sistemas de ensino da União, dos Estados, do 

Distrito Federal e dos Municípios, assegurando a contextualização desses resultados, 

com relação a indicadores sociais relevantes, como os de nível socioeconômico das 

famílias dos (as) alunos (as), e a transparência e o acesso público às informações 

técnicas de concepção e operação do sistema de avaliação; 

 Incentivar o desenvolvimento, selecionar, certificar e divulgar tecnologias 

educacionais para a Educação Infantil, o Ensino Fundamental e o Ensino Médio e 

incentivar práticas pedagógicas inovadoras que assegurem a melhoria do fluxo escolar 

e a aprendizagem, assegurada a diversidade de métodos e propostas pedagógicas, com 

preferência para softwares livres e recursos educacionais abertos, bem como o 

acompanhamento dos resultados nos sistemas de ensino em que forem aplicadas; 

  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; 

 Desenvolver pesquisas de modelos alternativos de atendimento escolar para a 

população do campo que considerem as especificidades locais e as boas práticas 

nacionais e internacionais; 

 Universalizar, até o quinto ano de vigência deste PNE, o acesso à rede mundial de 

computadores em banda larga de alta velocidade e triplicar, até o final da década, a 

relação computador/aluno (a) nas escolas da rede pública de Educação Básica, 

promovendo a utilização pedagógica das tecnologias da informação e da comunicação; 

 Apoiar técnica e financeiramente a gestão escolar mediante transferência direta de 

recursos financeiros à escola, garantindo a participação da comunidade escolar no 

planejamento e na aplicação dos recursos, visando à ampliação da transparência e ao 

efetivo desenvolvimento da gestão democrática; 

 Ampliar programas e aprofundar ações de atendimento ao (à) aluno (a), em todas as 

etapas da Educação Básica, por meio de programas suplementares de material 

didático-escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde; 

 Assegurar a todas as escolas públicas de Educação Básica o acesso a energia elétrica, 

abastecimento de água tratada, esgotamento sanitário e manejo dos resíduos sólidos, 
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garantir o acesso dos alunos a espaços para a prática esportiva, a bens culturais e 

artísticos e a equipamentos e laboratórios de ciências e, em cada edifício escolar, 

garantir a acessibilidade às pessoas com deficiência; 

 Institucionalizar e manter, em regime de colaboração, programa nacional de 

reestruturação e aquisição de equipamentos para escolas públicas, visando à 

equalização regional das oportunidades educacionais; 

 Prover equipamentos e recursos tecnológicos digitais para a utilização pedagógica no 

ambiente escolar a todas as escolas públicas da Educação Básica, 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; 

 A União, em regime de colaboração com os entes federados subnacionais, 

estabelecerá, no prazo de 2 (dois) anos contados da publicação desta Lei, parâmetros 

mínimos de qualidade dos serviços da Educação Básica, a serem utilizados como 

referência para infraestrutura das escolas, recursos pedagógicos, entre outros insumos 

relevantes, bem como instrumento para adoção de medidas para a melhoria da 

qualidade do ensino; 

 Informatizar integralmente a gestão das escolas públicas e das secretarias de educação 

dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, bem como manter programa 

nacional de formação inicial e continuada para o pessoal técnico das secretarias de 

educação; 

 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; 

 Implementar políticas de inclusão e permanência na escola para adolescentes e jovens 

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

os princípios da Lei no 8.069, de 13 de julho de 1990 - Estatuto da Criança e do 

Adolescente; 

 Garantir nos currículos escolares conteúdos sobre a história e as culturas afro-

brasileira e indígenas e implementar ações educacionais, nos termos das Leis nos 

10.639, de 9 de janeiro de 2003, e 11.645, de 10 de março de 2008, assegurando-se a 

implementação das respectivas diretrizes curriculares nacionais, por meio de ações 
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colaborativas com fóruns de educação para a diversidade étnico-racial, conselhos 

escolares, equipes pedagógicas e a sociedade civil; 

 Consolidar a educação escolar no campo de populações tradicionais, de populações 

itinerantes e de comunidades indígenas e quilombolas, respeitando a articulação entre 

os ambientes escolares e comunitários e garantindo: o desenvolvimento sustentável e 

preservação da identidade cultural; a participação da comunidade na definição do 

modelo de organização pedagógica e de gestão das instituições, consideradas as 

práticas socioculturais e as formas particulares de organização do tempo; a oferta 

bilíngue na Educação Infantil e nos anos iniciais do Ensino Fundamental, em língua 

materna das comunidades indígenas e em língua portuguesa; a reestruturação e a 

aquisição de equipamentos; a oferta de programa para a formação inicial e continuada 

de profissionais da educação; e o atendimento em educação especial; 

 Desenvolver currículos e propostas pedagógicas específicas para educação escolar 

para as escolas do campo e para as comunidades indígenas e quilombolas, incluindo os 

conteúdos culturais correspondentes às respectivas comunidades e considerando o 

fortalecimento das práticas socioculturais e da língua materna de cada comunidade 

indígena, produzindo e disponibilizando materiais didáticos específicos, inclusive para 

os (as) alunos (as) com deficiência; 

  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 seja 

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

cumprimento das políticas públicas educacionais; 

 Promover a articulação dos programas da área da educação, de âmbito local e 

nacional, com os de outras áreas, como saúde, trabalho e emprego, assistência social, 

esporte e cultura, possibilitando a criação de rede de apoio integral às famílias, como 

condição para a melhoria da qualidade educacional; 

 Universalizar, mediante articulação entre os órgãos responsáveis pelas áreas da saúde 

e da educação, o atendimento aos (às) estudantes da rede escolar pública de Educação 

Básica por meio de ações de prevenção, promoção e atenção à saúde; 

 Estabelecer ações efetivas especificamente voltadas para a promoção, prevenção, 

atenção e atendimento à saúde e à integridade física, mental e emocional dos (das) 

profissionais da educação, como condição para a melhoria da qualidade educacional; 

 Fortalecer, com a colaboração técnica e financeira da União, em articulação com o 

sistema nacional de avaliação, os sistemas estaduais de avaliação da Educação Básica, 
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com participação, por adesão, das redes municipais de ensino, para orientar as 

políticas públicas e as práticas pedagógicas, com o fornecimento das informações às 

escolas e à sociedade; 

 Promover, com especial ênfase, em consonância com as diretrizes do Plano Nacional 

do Livro e da Leitura, a formação de leitores e leitoras e a capacitação de professores e 

professoras, bibliotecários e bibliotecárias e agentes da comunidade para atuar como 

mediadores e mediadoras da leitura, de acordo com a especificidade das diferentes 

etapas do desenvolvimento e da aprendizagem; 

 Instituir, em articulação com os Estados, os Municípios e o Distrito Federal, programa 

nacional de formação de professores e professoras e de alunos e alunas para promover 

e consolidar política de preservação da memória nacional; 

 Promover a regulação da oferta da Educação Básica pela iniciativa privada, de forma a 

garantir a qualidade e o cumprimento da função social da educação; 

 Estabelecer políticas 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. 

 

3.3.4 Objetivos e Metas para o Município 

 

 Apoiar e incentivar ações que visem ao atendimento da demanda do Ensino Médio no 

Município, apoiando. 

 Apoiar os programas e projetos que venham a contribuir com a educação do Ensino 

Médio no Município, em especial aos voltados ao combate às drogas lícitas e ilícitas, à 

violência e à prostituição. 

 Desenvolver em conjunto com os alunos do Ensino Médio, programas específicos para 

a área ambiental, bem como, fortalecer através de campanhas, palestras, conferências e 

debates, a necessidade de se preservar o meio ambiente. 

 Estabelecer parceria com o setor administrativo municipal do meio ambiente e com o 

Colégio Estadual Boa Esperança do Iguaçu, para a renovação e manutenção do 

ajardinamento no pátio da instituição de ensino. 

 Promover parceria que garanta o acesso, a inclusão e a permanência dos educandos 

com necessidades especiais em classes de ensino regular. 

 Viabilizar promoção de cursos de formação de liderança, visando à participação dos 

alunos do Ensino Médio. 
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 Incentivar a participação dos docentes do Ensino Médio, nos cursos de capacitação 

ofertados pelo Departamento Municipal de Educação. 

 Estimular por meio do desenvolvimento de projetos específicos, a troca de 

experiências entre as redes de ensino municipal e estadual, objetivando a garantia de 

educação com qualidade.  

 Oportunizar sempre que possível, a participação dos alunos do Ensino Médio em 

eventos educacionais, culturais e desportivos. 

 Incentivar os alunos do Ensino Médio a participarem do ENEM, oferecendo transporte 

para o deslocamento destes alunos.  

 Garantir em parceria com o Estado, o transporte escolar aos alunos do Ensino Médio 

que moram na zona rural e em localidades distantes, atendendo os critérios definidos 

pelo Departamento Municipal de Educação.  

 Observar as metas estabelecidas no Plano Estadual de Educação e em regime de 

colaboração com o Estado, sempre que possível estimular e apoiar as suas iniciativas.  

Metas Previstas Pelo Estado do IDEB: 

IDEB 2015 2017 2019        2021 
Anos iniciais do Ens. Fund. 5,2 5,5 5,7 6,0 

Anos finais do Ens. Fund. 4,7 5,0 5,2 5,5 

Ensino Médio 4,3 4,7 5,0 5,2 

 

 

4.  EDUCAÇÃO SUPERIOR 

 

4.1 Diagnóstico 

 

A Educação Superior tem por finalidade de acordo a LDB nº 9.394/96 cap.: IV, art.: 

43, inciso: I e II: 

 

[...] I - estimular a criação cultural e o desenvolvimento do espírito científico e do 
pensamento reflexivo; II – formar diplomados nas diferentes áreas de 
conhecimento, aptos para a inserção em setores profissionais e para a participação 
no desenvolvimento da sociedade brasileira, e colaborar na sua formação contínua 
(BRASIL, 1996). 

 

Em Boa Esperança do Iguaçu o número de pessoas que buscam o ingresso em cursos 

de Ensino Superior é cada vez maior, apesar de ainda ser pequeno o índice de estudantes 

universitários do município. 



63
 

No Município de Boa Esperança do Iguaçu não há Universidades Públicas ou  

Faculdades particulares de nenhuma modalidade. Com isso faz-se necessário que os 

interessados em continuar seus estudos tenham que procurar onde há oferta.  

Em 2015, de acordo com os dados existentes, em torno de 53 acadêmicos estão 

cursando a Educação Superior em instituições públicas e privadas nos municípios de: 

Dois Vizinhos, a UNISEP (União de Ensino do Sudoeste do Paraná), UTFPR  

(Universidade Tecnológica Federal do Paraná) e UNINTER (Centro Universitário 

Internacional de Curitiba). 

Francisco Beltrão, a UNIPAR (Universidade Paranaense) e UNISEP (União de Ensino 

do Sudoeste do Paraná). 

Realeza, a UFFS (Universidade Federal da Fronteira Sul). 

Cascavel, a UNIPAR (Universidade Paranaense). 

Cruzeiro do Iguaçu, a FAPI (Faculdade de Pinhais). 

De acordo com as declarações de matriculas que os acadêmicos fornecem para obter 

auxilio do Programa “Formando Cidadão” os cursos frequentados são na área de Pedagogia, 

Administração, Ciências Biológicas, Farmácia, Agronomia, Direito, Estética e Cosmética, 

Ciências Contábeis, Enfermagem, Fisioterapia, Engenharia Civil, Filosofia, Psicologia, 

Sistemas de Informação, Técnico em Enfermagem, Educação Física e Medicina Veterinária.   

A tabela a seguir demonstra os cursos e as Instituições de ensino que os acadêmicos do 

município frequentam atualmente. 

 

Tabela 13: Dados dos Cursos Frequentados pelos Acadêmicos do Município em 2015. 

Cursos Instituição de Ensino Município Total de Acadêmicos 

Administração Unisep Dois Vizinhos 03 
Agronomia Unisep Dois Vizinhos 08 

Ciências biológicas Utfpr Dois Vizinhos 01 
Ciências contábeis Unisep Dois Vizinhos 07 
Ciências contábeis Unipar Francisco Beltrão 02 

Direito Unisep Dois Vizinhos 02 
Educação física Unisep Dois Vizinhos 01 

Enfermagem Unipar Francisco Beltrão 02 
Engenharia civil Unipar Francisco Beltrão 04 

Estética  e cosméticos Unipar Francisco Beltrão 02 
Farmácia Unisep Dois Vizinhos 01 
Farmácia Unipar Francisco Beltrão 01 
Filosofia Unipar Francisco Beltrão 01 

Fisioterapia Unisep Dois Vizinhos 03 
Pedagogia Fapi Cruzeiro Do Iguaçu 02 
Pedagogia Uninter Dois Vizinhos 07 
Psicologia Unipar Cascavel 01 

Sistemas de informação Unisep Dois Vizinhos 03 
Técnico em enfermagem Unipar Francisco Beltrão 01 
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Medicina veterinária Uffs Realeza 01 
Total 53 

Fonte: Departamento de Educação e Cultura de Boa Esperança do Iguaçu 2015. 

 

O município de Boa Esperança do Iguaçu incentiva os professores efetivos da rede 

municipal que buscam aperfeiçoamento na Graduação e Pós - Graduação, através de repasse 

de ajuda de custo para estudos e/ou transporte no valor de 20% do vencimento inicial nível I - 

A - Magistério, com devida comprovação e posterior autorização, do Departamento Municipal 

de Educação. 

 

4.2 Diretrizes  

 

- Um dos objetivos do Plano Nacional de Educação é a elevação do grau de 

escolaridade da população. Esta meta vai ao encontro de estudos já realizados que 

mostram a importância da formação profissional para o desenvolvimento pessoal e 

social, uma vez que o mercado está mais exigente e competitivo, sendo a Educação 

Superior considerada a porta de entrada para o mundo do trabalho. 

- Estabelecimento, por parte do Poder Público Municipal, de políticas de apoio e 

incentivo a população em geral, em especial aos egressos do Ensino Médio, para que 

possam ingressar na Educação Superior. 

 

4.3. Meta Estabelecida no PNE para o Ensino Superior 

 

META 12 - Elevar a taxa de matricula na educação superior para 50% (cinquenta 
por cento) e a taxa líquida para 33% (trinta e três por cento) da população de 18 a 
24 anos, assegurada a qualidade da oferta e expansão para, pelo menos 40% 
(quarenta por cento) das novas matriculas, no segmento público.  
 

4.3.1 Estratégias do PNE para Meta 12 

 

 Aperfeiçoar a capacidade instalada da estrutura física e de recursos humanos das 

instituições públicas de educação superior, mediante ações planejadas e coordenadas, 

de forma a ampliar e interiorizar o acesso à graduação; 

 Ampliar a oferta de vagas, por meio da expansão e interiorização da rede federal de 

educação superior, da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e 

Tecnológica e do sistema Universidade Aberta do Brasil, considerando a densidade 
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populacional, a oferta de vagas públicas em relação à população na idade de referência 

e observadas as características regionais das micro e mesorregiões definidas pela 

Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, uniformizando a 

expansão no território nacional; 

 Elevar gradualmente a taxa de conclusão média dos cursos de graduação presenciais 

nas universidades públicas para 90% (noventa por cento), ofertar, no mínimo, um 

terço das vagas em cursos noturnos e elevar a relação de estudantes por professor (a) 

para 18 (dezoito), mediante estratégias de aproveitamento de créditos e inovações 

acadêmicas que valorizem a aquisição de competências de nível superior; 

 Fomentar a oferta de educação superior pública e gratuita prioritariamente para a 

formação de professores e professoras para a Educação Básica, sobretudo nas áreas de 

ciências e matemática, bem como para atender ao déficit de profissionais em áreas 

específicas; 

 Ampliar as políticas de inclusão e de assistência estudantil dirigidas aos (às) 

estudantes de instituições públicas, bolsistas de instituições privadas de educação 

superior e beneficiários do Fundo de Financiamento Estudantil - FIES, de que trata a 

Lei no10.260, de 12 de julho de 2001, na educação superior, de modo a reduzir as 

desigualdades étnico-raciais e ampliar as taxas de acesso e permanência na educação 

superior de estudantes egressos da escola pública, afro descendentes e indígenas e de 

estudantes com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades 

ou superdotação, de forma a apoiar seu sucesso acadêmico; 

 Expandir o financiamento estudantil por meio do Fundo de Financiamento Estudantil - 

FIES, de que trata a Lei no 10.260, de 12 de julho de 2001, com a constituição de 

fundo garantidor do financiamento, de forma a dispensar progressivamente a exigência 

de fiador; 

 Assegurar, no mínimo, 10% (dez por cento) do total de créditos curriculares exigidos 

para a graduação em programas e projetos de extensão universitária, orientando sua 

ação, prioritariamente, para áreas de grande pertinência social; 

 Ampliar a oferta de estágio como parte da formação na educação superior; 

 Ampliar a participação proporcional de grupos historicamente desfavorecidos na 

educação superior, inclusive mediante a adoção de políticas afirmativas, na forma da 

lei; 
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 Assegurar condições de acessibilidade nas instituições de educação superior, na forma 

da legislação; 

 Fomentar estudos e pesquisas que analisem a necessidade de articulação entre 

formação, currículo, pesquisa e mundo do trabalho, considerando as necessidades 

econômicas, sociais e culturais do País; 

 Consolidar e ampliar programas e ações de incentivo à mobilidade estudantil e docente 

em cursos de graduação e pós-graduação, em âmbito nacional e internacional, tendo 

em vista o enriquecimento da formação de nível superior; 

 Expandir atendimento específico a populações do campo e comunidades indígenas e 

quilombolas, em relação a acesso, permanência, conclusão e formação de profissionais 

para atuação nessas populações; 

 Mapear a demanda e fomentar a oferta de formação de pessoal de nível superior, 

destacadamente a que se refere à formação nas áreas de ciências e matemática, 

considerando as necessidades do desenvolvimento do País, a inovação tecnológica e a 

melhoria da qualidade da Educação Básica; 

 Institucionalizar programa de composição de acervo digital de referências 

bibliográficas e audiovisuais para os cursos de graduação, assegurada a acessibilidade 

às pessoas com deficiência;  

 Consolidar processos seletivos nacionais e regionais para acesso à educação superior 

como forma de superar exames vestibulares isolados; 

 Estimular mecanismos para ocupar as vagas ociosas em cada período letivo na 

educação superior pública; 

 Estimular a expansão e reestruturação das instituições de educação superior estaduais 

e municipais cujo ensino seja gratuito, por meio de apoio técnico e financeiro do 

Governo Federal, mediante termo de adesão a programa de reestruturação, na forma de 

regulamento, que considere a sua contribuição para a ampliação de vagas, a 

capacidade fiscal e as necessidades dos sistemas de ensino dos entes mantenedores na 

oferta e qualidade da Educação Básica; 

 Reestruturar com ênfase na melhoria de prazos e qualidade da decisão, no prazo de 2 

(dois) anos, os procedimentos adotados na área de avaliação, regulação e supervisão, 

em relação aos processos de autorização de cursos e instituições, de reconhecimento 

ou renovação de reconhecimento de cursos superiores e de credenciamento ou 

recredenciamento de instituições, no âmbito do sistema federal de ensino; 
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 Ampliar, no âmbito do Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior - 

FIES, de que trata a Lei nº 10.260, de 12 de julho de 2001, e do Programa 

Universidade para Todos - PROUNI, de que trata a Lei no 11.096, de 13 de janeiro de 

2005, os benefícios destinados à concessão de financiamento a estudantes 

regularmente matriculados em cursos superiores presenciais ou a distância, com 

avaliação positiva, de acordo com regulamentação própria, nos processos conduzidos 

pelo Ministério da Educação; 

 Fortalecer as redes físicas de laboratórios multifuncionais das IES e ICTs nas áreas 

estratégicas definidas pela política e estratégias nacionais de ciência, tecnologia e inovação. 

 

4.3.2 Objetivos e Metas para o Município  

 

 Realizar pesquisa junto às empresas locais com o objetivo de levantar as necessidades 

do setor produtivo em relação à formação profissional de nível superior. 

 Gestionar aos órgãos estaduais e federais responsáveis pelo oferecimento de cursos 

superiores para a implantação de habilitações de interesse local detectados pela 

pesquisa realizada. 

 Trabalhar junto ao Ministério de Educação para a implantação de um polo presencial 

da Universidade Aberta do Brasil (UAB) no Município, com cursos de interesse da 

comunidade e do empresariado local, se houver demanda. 

 Realizar um trabalho de conscientização dos empresários do Município para que 

facilitem a participação de seus empregados em cursos de nível superior. 

 Trabalhar junto ao empresariado local no sentido de que ofereçam condições e locais 

para o desenvolvimento dos estágios curriculares. 

 Incentivar e apoiar os profissionais do magistério que possuem apenas o nível médio 

para efetuarem a matrícula em cursos superiores de interesse da educação. 

 Oferecer condições técnicas, local e pessoal para a realização de cursos profissionais à 

distância, mediante acordo e/ou parceria levando em consideração o custo/beneficio. 

 Oferecer apoio técnico às instituições de Ensino Superior públicas para que implantem 

campus ou ofereçam cursos de extensão no Município. 

 

META 13: 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. 
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4.3.3 Estratégias do PNE para Meta 13 

 

 Aperfeiçoar o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior - SINAES, de que 

trata a Lei no 10.861, de 14 de abril de 2004, fortalecendo as ações de avaliação, 

regulação e supervisão; 

 Ampliar a cobertura do Exame Nacional de Desempenho de Estudantes - ENADE, de 

modo a ampliar o quantitativo de estudantes e de áreas avaliadas no que diz respeito à 

aprendizagem resultante da graduação; 

 Induzir processo contínuo de autoavaliação das instituições de educação superior, 

fortalecendo a participação das comissões próprias de avaliação, bem como a 

aplicação de instrumentos de avaliação que orientem as dimensões a serem 

fortalecidas, destacando-se a qualificação e a dedicação do corpo docente; 

 Promover a melhoria da qualidade dos cursos de pedagogia e licenciaturas, por meio 

da aplicação de instrumento próprio de avaliação aprovado pela Comissão Nacional de 

Avaliação da Educação Superior - CONAES, integrando-os às demandas e 

necessidades das redes de Educação Básica, de modo a permitir aos graduandos a 

aquisição das qualificações necessárias a conduzir o processo pedagógico de seus 

futuros alunos (as), combinando formação geral e específica com a prática didática, 

além da educação para as relações étnico-raciais, a diversidade e as necessidades das 

pessoas com deficiência; 

 Elevar o padrão de qualidade das universidades, direcionando sua atividade, de modo 

que realizem, efetivamente, pesquisa institucionalizada, articulada a programas de pós-

graduação stricto sensu; 

 Substituir o Exame Nacional de Desempenho de Estudantes - ENADE aplicado ao 

final do primeiro ano do curso de graduação pelo Exame Nacional do Ensino Médio - 

ENEM, a fim de apurar o valor agregado dos cursos de graduação; 

 Fomentar a 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, assegurando maior visibilidade nacional e 

internacional às atividades de ensino, pesquisa e extensão; 

 Elevar gradualmente a taxa de conclusão média dos cursos de graduação presenciais 

nas universidades públicas, de modo a atingir 90% (noventa por cento) e, nas 
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instituições privadas, 75% (setenta e cinco por cento), em 2020, e fomentar a melhoria 

dos resultados de aprendizagem, de modo que, em 5 (cinco) anos, pelo menos 60% 

(sessenta por cento) dos estudantes apresentem desempenho positivo igual ou superior 

a 60% (sessenta por cento) no Exame Nacional de Desempenho de Estudantes - 

ENADE e, no último ano de vigência, pelo menos 75% (setenta e cinco por cento) dos 

estudantes obtenham desempenho positivo igual ou superior a 75% (setenta e cinco 

por cento) nesse exame, em cada área de formação profissional; 

 Promover a formação inicial e continuada dos (as) profissionais técnico-

administrativos da educação superior. 

 

4.3.4 Objetivos e Metas para o Município  

 

 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. 

 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, encaminhando as proposições as instituições de ensino vinculadas a 

educação nos níveis Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio. 

 

META 14: 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. 
 

4.3.5 Estratégias do PNE para Meta 14 

 

 Expandir o financiamento da pós-graduação stricto sensu por meio das agências 

oficiais de fomento; 

 Estimular a integração e a atuação articulada entre a Coordenação de Aperfeiçoamento 

de Pessoal de Nível Superior - CAPES e as agências estaduais de fomento à pesquisa; 

 Expandir o financiamento estudantil por meio do Fies à pós-graduação stricto sensu; 

 Expandir a oferta de cursos de pós-graduação stricto sensu, utilizando inclusive 

metodologias, recursos e tecnologias de educação a distância; 
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 Implementar ações para reduzir as desigualdades étnico-raciais e regionais e para 

favorecer o acesso das populações do campo e das comunidades indígenas e 

quilombolas a programas de mestrado e doutorado; 

 Ampliar a oferta de programas de pós-graduação stricto sensu, especialmente os de 

doutorado, nos campi novos abertos em decorrência dos programas de expansão e 

interiorização das instituições superiores públicas; 

 Manter e expandir programa de acervo digital de referências bibliográficas para os 

cursos de pós-graduação, assegurada a acessibilidade às pessoas com deficiência; 

 Estimular a participação das mulheres nos cursos de pós-graduação stricto sensu, em 

particular aqueles ligados às áreas de Engenharia, Matemática, Física, Química, 

Informática e outros no campo das ciências; 

 Consolidar programas, projetos e ações que objetivem a internacionalização da 

pesquisa e da pós-graduação brasileiras, incentivando a atuação em rede e o 

fortalecimento de grupos de pesquisa; 

 Promover o intercâmbio científico e tecnológico, nacional e internacional, entre as 

instituições de ensino, pesquisa e extensão; 

 Ampliar o investimento em pesquisas com foco em desenvolvimento e estímulo à 

inovação, bem como incrementar a formação de recursos humanos para a inovação, de 

modo a buscar o aumento da competitividade das empresas de base tecnológica; 

 Ampliar o investimento na formação de doutores de modo a atingir a proporção de 4 

(quatro) doutores por 1.000 (mil) habitantes; 

 Aumentar qualitativa e quantitativamente o desempenho científico e tecnológico do 

País e a competitividade internacional da pesquisa brasileira, ampliando a cooperação 

científica com empresas, Instituições de Educação Superior - IES e demais Instituições 

Científicas e Tecnológicas - ICTs; 

 Estimular a pesquisa científica e de inovação e promover a formação de recursos 

humanos que valorize a diversidade regional e a biodiversidade da região amazônica e 

do cerrado, bem como a gestão de recursos hídricos no semiárido para mitigação dos 

efeitos da seca e geração de emprego e renda na região; 

 Estimular a pesquisa aplicada, no âmbito das IES e das ICTs, de modo a incrementar a 

inovação e a produção e registro de patentes. 

 

4.3.6 Objetivos e Metas para o Município 
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 Incluir no plano de carreira do magistério a promoção por titulação aos que 

concluírem o curso de Mestrado e Doutorado em educação. 

 Garantir ajuda de custo para professores efetivos da rede municipal ingressos em 

Cursos de Mestrado e Doutorado na Área da Educação. 

 Aprovar norma que permita a licença remunerada dos profissionais do magistério 

para participação em curso de Mestrado e Doutorado.    

 

VI. MODALIDADES DE ENSINO 

 

1. ENSINO FUNDAMENTAL INTEGRAL  

 

1.1 Diagnóstico 

 

A Legislação brasileira avançou nas últimas décadas para tornar a Educação em Tempo 

Integral um direito de todos os cidadãos brasileiros. A proposta de se implantar uma política de 

Educação Integral partiu da análise dos baixos índices da Educação Básica. Surgiu da 

necessidade de melhorar a qualidade da educação, reduzindo o fracasso escolar e 

proporcionando as crianças e jovens novas possibilidades de se desenvolverem.  

A Constituição Federal elenca três artigos que fazem referência a Educação em Tempo 

Integral, os artigos 205, 206 e 227, sendo o último citado o que mais responde ao conceito de 

Educação Integral, pois afirma que é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar a 

criança, adolescente e ao jovem esses direitos.  

Segunda a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional LDB 9394/1996 a Educação 

Integral é o aumento progressivo da jornada escolar na direção do regime de tempo integral, 

valorizando as iniciativas educacionais extraescolares e a vinculação entre o trabalho escolar e 

a vida em sociedade. 

A LDB determina a ampliação da Educação Integral de forma progressiva no Artigo 34 

conforme cita:  

 
Art. 34º.  A jornada escolar no Ensino Fundamental incluirá pelo menos quatro 
horas de trabalho efetivo em sala de aula, sendo progressivamente ampliado o 
período de permanência na escola. 
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§ 1º.   São ressalvados os casos do ensino noturno e das formas alternativas de 
organização autorizadas nesta Lei. 
§ 2º. O Ensino Fundamental será ministrado progressivamente em tempo integral, a 
critério dos sistemas de ensino. 

 

A LDB 9394/96 faz outra citação que favorece a Educação em Tempo Integral em seu 

Artigo 87 parágrafo 5º: 

 

Art. 87º. É instituída a Década da Educação, a iniciar-se um ano a partir da 
publicação desta Lei. 
§ 5º. Serão conjugados todos os esforços objetivando a progressão das redes 
escolares públicas urbanas de Ensino Fundamental para o regime de escolas de 
tempo integral. 

 

De acordo com o Plano Nacional de Educação que vigorou de 2001 a 2010, ressalta-se 

a Meta II sobre a Educação Fundamental, que previa um modelo de educação em turno 

integral para a modalidade de ensino, com o intuito de universalizar o ensino e diminuir as 

taxas de retenção. Em consonância, o Plano Nacional de Educação previsto para os anos de 

2011 a 2022 traz um avanço para a Educação em Tempo Integral, tornando essa modalidade 

de educação uma meta a ser atingida em todo o país.  

A implantação da modalidade Educação em Tempo Integral apresenta alguns desafios 

que demandam tempo para adaptação e estruturação, porém a Lei permite que seja implantada 

gradativamente. As estruturas físicas das escolas precisam ser modificadas e ampliadas, pois 

muitas vezes não consegue atender a demanda de alunos, considerando que não há, até o 

momento, vagas para que todos os alunos sejam inseridos. 

 

1.2 Diretrizes  

 

- Estabelecer a ampliação progressiva da jornada escolar, a fim de expandir a 

Educação de Tempo Integral para um período de no mínimo sete horas diárias, 

visando à ampliação das atividades escolares - práticas de esportes, desenvolvimento 

de atividades artísticas e culturais, dentre outras - de modo a diminuir as desigualdades 

sociais e ampliar democraticamente as oportunidades de aprendizagem. 

- Adequar gradativamente as escolas para a implantação da Educação em Tempo 

Integral, no tocante a expansão da estrutura física, ampliação da alimentação escolar e 

da disponibilidade de professores, considerando a especificidade de horários.     
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- Definição do Projeto Político Pedagógico/ Proposta Pedagógica Curricular 

(PPP/PPC) para as escolas, considerando a proposta de Educação em Tempo Integral. 

As atividades de Educação Integral requerem uma intencionalidade pedagógica com a 

integração de tempos, espaços e conteúdos que contemplem a formação do cidadão e 

construção de valores de convivência em uma sociedade democrática. 

 

1.3 Meta do PNE para a implantação em Período Integral 

 

META 6: Oferecer educação em tempo integral em, no mínimo, 50% (cinqüenta por 
cento) das escolas públicas, de forma a atender, pelo menos, 25%(vinte e cinco por cento) 
da Educação Básica. 

 

1.3.1 Estratégia do PNE para Meta 6 
 

 Promover, com o apoio da União, a oferta de Educação Básica Pública em Tempo 

Integral, por meio de atividades de acompanhamento pedagógico e multidisciplinares, 

inclusive culturais e esportivas, de forma que o tempo de permanência dos (as) alunos 

(as) na escola, ou sob sua responsabilidade, passe a ser igual ou superior a 7 (sete) 

horas  diárias durante todo o ano letivo, com a ampliação progressiva da jornada de 

professores em uma única escola; 

 Instituir, em regime de colaboração, programa de construção de escolas com padrão 

arquitetônico e de mobiliário adequado para atendimento em tempo integral, 

prioritariamente em comunidades pobres ou com crianças em situação de 

vulnerabilidade social; 

 Institucionalizar e manter, em regime de colaboração, programa nacional de ampliação 

e reestruturação das escolas publicas, por meio da instalação de quadras 

poliesportivas, laboratórios, inclusive de informática, espaços para atividades 

culturais, bibliotecas, auditórios, cozinhas, refeitórios, banheiros e outros 

equipamentos, bem como a produção de material didático e da formação de recursos 

humanos para a educação em tempo integral; 

 

1.3.2 Objetivos e Metas para o Município  

 

 Oferecer a Educação Infantil, de zero a cinco anos, em tempo integral, para todos os 

alunos, até o final de 2020. Implantar os cinco primeiros anos do Ensino Fundamental 
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em período integral, com no mínimo 7 horas diárias, em 50% das escolas até o final do 

ano de 2020 e, em 100% das escolas de Ensino Fundamental até o final do ano de 

2024. 

 Organizar Projeto Político Pedagógico interligado com a base comum nacional e as 

atividades complementares, objetivando realmente um Ensino Fundamental Integral, e 

não apenas uma escola em tempo integral.  

 Adotar medidas para otimizar o tempo de permanência dos alunos na escola, 

direcionando a expansão da jornada para o efetiva trabalho escolar, combinando com 

atividades recreativas, esportivas e culturais. 

 Dotar a escola em período integral de equipamentos, aparelhos e material didático 

escolar de forma a atender as necessidades da ampliação da jornada diária de 

atividades. 

 Institucionalizar e manter em regime de colaboração, programas nacionais de 

ampliação e reestruturação das escolas públicas, por meio de instalação de quadras 

poliesportivas, laboratórios, espaços para atividades culturais, bibliotecas, cozinha, 

refeitórios, banheiros e outros equipamentos, bem como de produção de material 

didático e de formação de recursos humanos para a Educação em Tempo Integral. 

 

2. EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 
 

2.1 Diagnóstico 

 

A partir da segunda metade do século passado, diante do alto percentual de analfabetos 

no Brasil, foram criados vários programas destinados à erradicação do analfabetismo, tais 

como: Campanha Nacional de Educação Rural (CNER), de 1952 a 1963; Campanha Nacional 

de Erradicação do Analfabetismo, de 1958 a 1961;  Movimento de Educação de Base (MEB), 

vinculado à Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), de 1961; Movimento 

Brasileiro de Alfabetização (MOBRAL), instituído no ano de 1967, na época do regime 

militar.  

Outros programas destinados à erradicação do analfabetismo, sem maior importância, 

foram criados nos anos seguintes. No ano de 2003 o Governo Federal lançou o programa 

Brasil Alfabetizado, com o objetivo de erradicar o analfabetismo em todo o País até o ano de 

2006. 
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O analfabetismo não se elimina por decreto ou mesmo por programas que não 

oferecem total subsídio à sua implementação.  Nenhum dos múltiplos programas criados, e 

nem mesmo o atual Brasil Alfabetizado, conseguiu erradicar o analfabetismo. Este objetivo 

deve ser buscado permanentemente em todos os municípios, através de programas de 

atendimentos localizados.  

De outra forma, não basta apenas ensinar o cidadão a escrever o seu nome para 

considerá-lo alfabetizado, pois será um cidadão alfabetizado na teoria e nas estatísticas, e um 

analfabeto funcional na prática. É preciso, neste trabalho de alfabetização de jovens e adultos 

que, após sua conclusão, o cidadão saiba ler e interpretar o que está lendo e consiga colocar 

em palavras o seu pensamento. 

Isto não está muito distante. Analisando as estatísticas, conforme quadro abaixo se 

chega à conclusão que o número de analfabetos é pequeno na faixa de idade próxima há 14 

anos, aumentando gradativamente com avanço da idade. 

 

Tabela 14: Taxa de analfabetismo por faixa etária 
Unidade da 
Federação 

50 anos 
ou mais 

49 anos  
 

30 a 39 
anos 

25 a 29 
anos 

20 a 24 
anos 

15 a 19 
anos 

15 ou mais 
(média) 

Brasil 29,4% 13,3% 10,2% 8,0% 6,7% 5,0% 13,6% 
Reg. Sul 19,4% 7,2% 4,3% 3,0% 2,2% 1,5% 7,7% 

Paraná 5,3% 9,8% 5,4% 3,4% 2,4% 1,6% 9,5% 

Fonte: IBGE - Censo de 2010  

Como se pode notar, os índices de analfabetismo vão decrescendo conforme vai 

diminuindo a idade chegando próximo a 1% da população entre 15 a 19 anos. É certo também 

que esses percentuais são menores a cada ano comprovando que a erradicação do 

analfabetismo, mediante a universalização do Ensino Fundamental, é apenas questão de 

tempo.  

É obvio, pois, que o melhor programa de erradicação do analfabetismo é ainda a 

universalização do Ensino Fundamental, isto é, coloca-se uma barreira sólida no 

analfabetismo ao matricular todas as crianças na escola. A partir daí, desenvolve-se 

programas e projetos de Educação de Jovens e Adultos para aqueles que não tiveram 

oportunidade de acesso na idade própria.  

No município de Boa Esperança do Iguaçu, segundo dados do censo do IBGE de 

2000, havia um grande índice de analfabetismo estimando-se que, de uma população residente 

de 3.107 habitantes, 232 eram analfabetos ou semi-analfabetos. 

O Poder Público Municipal preocupado com estes indicativos procurou ofertar 

continuamente à população que não teve acesso à escola na idade adequada, vários programas 
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de Educação de Jovens e Adultos (EJA).  Em 2008, foi oferecido a EJA de 1ª a 4ª séries na 

Escola Municipal Clóvis Cunha Vianna e o Paraná Alfabetizado, em parceria com o Governo 

Estadual, em várias comunidades do Município.     

A EJA de 1ª a 4ª séries atendeu aproximadamente 35 alunos provenientes tanto da 

zona urbana, como da rural.  As aulas eram presenciais, equivalentes à carga horária de doze 

horas, distribuídas em três dias semanais, num período de dois anos e meio, totalizando 1.200 

horas divididas em quatro etapas de 300 horas e com avaliação classificatória ao final do 

processo. A escolha do turno e dos dias semanais das aulas ficou a critério do corpo discente e 

docente.  

O Programa Paraná Alfabetizado atendeu em 2008 uma clientela de 160 alunos, 

divididos em dez turmas. As aulas foram ministradas nos pavilhões das comunidades da zona 

rural, no período noturno; e na Sede do Município, em salas cedidas, no período vespertino e 

noturno. Este projeto teve como objetivo ensinar a “ler e a escrever” sem, no entanto, 

certificar o aluno ao final do curso. 

No ano de 2014 realizou-se a cessação da EJA em nosso município, pois não havia 

demanda para essa Modalidade de Ensino. No momento em que houver procura ou o 

Município achar conveniente, a oferta dessa Modalidade de Ensino voltará a funcionar. 

O Município de Boa Esperança do Iguaçu não tem dados estatísticos atuais sobre o 

número ou percentual de analfabetos acima de 15 anos, uma vez que no ano de 2010 houve a 

erradicação do analfabetismo no município, através do Programa “Paraná alfabetizado” 

oferecido pelo Governo Estadual do Paraná em parceria com o município. Acredita-se que, 

atualmente, os índices de analfabetismo no município devem ser inferiores à média do Estado 

do Paraná.  

 A Secretaria Municipal da Educação deve executar projetos estatísticos para 

levantamento do número de analfabetos e implementar políticas públicas para  incentivo às 

matrículas em classes de Educação de Jovens e Adultos, mobilizando a comunidade através 

das igrejas, associações de bairros e outras entidades ou ONGs, uma vez que o FUNDEB 

inclui os alunos da Educação de Jovens e Adultos no repasse de verbas.   

 

2.3 Diretrizes  

 

- De acordo com a Constituição Federal (Art. 208, I), a modalidade de ensino 

“Educação de Jovens e Adultos”, no nível fundamental deve ser ofertada 
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gratuitamente pelo Estado a todos os que não tiveram acesso ao ensino na idade 

apropriada. 

- O direito à educação dos jovens e dos adultos ultrapassa a ampliação da oferta de 

vagas nos sistemas públicos de ensino. É necessário que o ensino seja adequado aos 

que ingressam na escola ou retornam fora do tempo regular; que o ensino prime pela 

qualidade, valorizando e respeitando as experiências e os conhecimentos dos alunos.  

- A oferta de Educação de Jovens e Adultos implica no compromisso com a formação 

de profissionais com capacidade para atuar na elaboração de estratégias de ensino que 

facilitem o desenvolvimento de competências, de habilidades para a leitura do mundo 

e da realidade sócio-política por parte dos alunos da Educação de Jovens e Adultos. 

- A integração dos programas de Educação de Jovens e Adultos com a educação 

profissionalizante contribui para atrair essa demanda. É importante o apoio dos 

empregadores, no sentido de considerar a necessidade de formação permanente.  

- Implantação de mecanismos para inserção dos alunos da Educação de Jovens e 

Adultos ao ensino regular, proporcionando a continuidade dos estudos, ultrapassando 

a forma de educação compensatória. 

- Efetivação de uma pratica pedagógica tendo como referência a educação popular 

enquanto política em defesa da classe trabalhadora. 

- Reestruturação do currículo a partir da realidade contextualizada historicamente, 

valorizando o conhecimento que possibilite ao aluno a compreensão crítica da 

sociedade e sua intervenção como agente transformador. 

- Garantia de atendimento, na Educação de Jovens e Adultos, aos alunos com 

necessidades educativas especiais por profissionais habilitados. 

-  Garantia de professor (a) concursado (a) da Rede Municipal de Educação para atuar 

na Educação de Jovens e Adultos. 

- Efetivação de políticas públicas para a escola pública que garanta recursos 

tecnológicos, humanos e financeiros para o enriquecimento e a qualificação do 

processo ensino e aprendizagem, bem como a aquisição e a produção de material 

didático para o uso dos educandos. 

- Garantia da qualidade do processo ensino e aprendizagem a partir da adequação do 

ensino às necessidades dos alunos, por meio de compatibilização de horário e acesso a 

todos os recursos pedagógicos da escola, através de aulas presenciais. 

- Garantia de ampliação do número de vagas para o Programa de Educação de Jovens 

e Adultos. 
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2.4 Meta do PNE para a Educação de Jovens e Adultos 

 

META 9: 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, erradicar o analfabetismo absoluto e reduzir em 50% (cinqüenta por 
cento) a taxa de analfabetismo funcional. 
 

2.4.1 Estratégias do PNE para Meta 9 

 

 Assegurar a oferta gratuita da educação de jovens e adultos a todos os que não tiveram 

acesso à Educação Básica na idade própria; 

  Realizar diagnóstico dos jovens e adultos com Ensino Fundamental e médio 

incompletos, para identificar a demanda ativa por vagas na educação de jovens e 

adultos; 

 Implementar ações de alfabetização de jovens e adultos com garantia de continuidade 

da escolarização básica; 

 Realizar avaliação, por meio de exames específicos, que permita aferir o grau de 

alfabetização de jovens e adultos com mais de 15 (quinze) anos de idade; 

 Estabelecer mecanismos 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 e das empregadas com a oferta das ações de 

alfabetização e de educação de jovens e adultos; 

 

2.4.2 Objetivos e Metas para o Município 

 

 Assegurar políticas permanentes de erradicação do analfabetismo no Município, 

através da oferta de programas de Educação de Jovens e Adultos a todos que não 

tiveram acesso à educação em idade apropriada ou não concluíram o Ensino 

Fundamental. 
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 Implantar mecanismos para inserção dos alunos da Educação de Jovens e Adultos no 

ensino regular, proporcionando a continuidade dos estudos, ultrapassando a forma de 

educação compensatória. 

 Reestruturar o currículo a partir da realidade contextualizada historicamente, 

valorizando o conhecimento que possibilite ao aluno a compreensão critica da 

sociedade e sua intervenção como agente transformador. 

 Garantir a ampliação do número de vagas para o Programa de Educação de Jovens e 

Adultos. 

 Viabilizar a produção de material didático-pedagógico adequado aos educandos da 

Educação de Jovens e Adultos da rede municipal de ensino. 

 Assegurar mecanismos de incentivo para diminuir a evasão dos alunos das turmas da 

Educação de Jovens e Adultos, visto que a maioria são trabalhadores, mães com filhos 

pequenos e pessoas idosas, prevendo: aulas dinâmicas, voltadas à realidade da 

demanda; merenda escolar; material didático atrativo; participação dos alunos em 

eventos culturais; oferta de palestras que contribuam com a ampliação do 

conhecimento dos alunos da educação de jovens e adultos; acesso às tecnologias 

educacionais. 

 Assegurar parceria com a área da Saúde, o encaminhamento de alunos da Educação de 

Jovens e Adultos, a programas de atendimento oftalmológico e de saúde.  

 Assegurar mecanismos para que os educadores da Educação de Jovens e Adultos 

participem dos programas de capacitação continuada oferecidos pelo Órgão Municipal 

de Educação.  

 Implementar à proposta pedagógica da Educação de Jovens e Adultos da rede 

municipal de ensino, o atendimento aos alunos com necessidades educacionais 

especiais, garantindo o atendimento por profissionais habilitados. 

 Estabelecer discussões entre os professores na Educação de Jovens e Adultos e demais 

profissionais da educação sobre o sistema de avaliação utilizado atualmente, buscando 

maior coerência entre o trabalho pedagógico realizado em sala de aula com os exames 

de equivalência vindos SEED. 

 

3. EDUCAÇÃO ESPECIAL 
 

3.1 Diagnóstico 
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A Educação Especial é uma modalidade da educação escolar em uma proposta 

pedagógica que assegura um conjunto de recursos, apoios e serviços educacionais especiais, 

organizados institucionalmente para apoiar, complementar, suplementar e, em alguns casos, 

substituir os serviços educacionais comuns, de modo a garantir a educação escolar e promover 

o desenvolvimento das potencialidades dos educandos que apresentam necessidades 

educacionais em todos os níveis, etapas e modalidades da educação. 

A Educação Especial, dever constitucional do Estado e da família, será oferecida, 

preferencialmente, na rede regular de ensino, tendo início como oferta obrigatória na 

Educação Infantil, prolongando-se durante toda a Educação Básica, atingindo também o 

Ensino Superior, quando as possibilidades de desenvolvimento do aluno assim o permitirem. 

A legislação, no entanto, é sábia em determinar preferência para essa modalidade de 

atendimento educacional, ressalvando os casos de excepcionalidade em que as necessidades 

do educando exigem outras formas de atendimento. As políticas recentes do setor têm 

indicado situações possíveis para a organização do atendimento o qual o Município de Boa 

Esperança do Iguaçu propicia: a) Sala de Apoio; b) Sala de Recursos Multifuncional AEE - 

Tipo I; c) Escola de Educação Especial no atendimento a portadores de necessidades especiais  

- APAE. 

Todas essas possibilidades têm por objetivo a oferta de educação de qualidade. A Lei 

de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, de 1996, não explicita a obrigação do Estado em 

relação à Educação Especial em todos os níveis e modalidades de ensino, pois não há políticas 

para mudanças significativas quanto ao acesso e à qualidade desse atendimento, correndo o 

risco de reforçar a segregação e a não integração do aluno com necessidades educacionais 

especiais. 

De acordo com os índices revelados na pesquisa abaixo, podemos observar a evolução 

de matrículas de alunos com necessidades educacionais especiais no Brasil. 

 

Tabela 15: Evolução da Matrícula de Alunos com Necessidades Especiais  

Tipo de necessidades 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Número de alunos 
Total Brasil 201.142 334.507 337.326 374.129 300.520 323.399 
Deficiência Visual 8.081 13.875 15.473 18.629 8.019 8.570 
Deficiência Auditiva 30.578 43.241 42.584 47.810 35.545 36.055 
Deficiência Física 7.921 13.135 16.463 17.333 10.764 12.187 
Deficiência Mental 121.021 189.370 181.377 197.996 178.005 189.499 
Deficiência Múltipla 23.522 47.481 42.582 46.745 41.726 47.088 
Condutas Típicas 9.529 25.681 8.994 9.223 7.739 9.190 
Superdotação 490 1.724 1.187 1.228 454 692 
Outras 

 
- 28.666 35.165 18.268 20.125 
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Em relação ao ano de 2008, estavam matriculados no Brasil, na Educação Básica, 

alunos portadores de alguma necessidade educacional especial, identificados da seguinte 

forma: 

 

Tabela 16: Alunos portadores de necessidade educacional especial, matriculados na 
Educação Básica no Brasil. 

 Tipo de necessidade Escolas/Classes 
Especiais 

% Classes 
Comuns 

% Total 

Cegueira 5.207 56,5% 3.999 43,5% 9.206 
Baixa visão 7.101 11,7% 53.531 88,3% 60.632 
Surdez leve/moderada 6.825 31,8% 14.614 68,2% 21.439 
Surdez severo-profunda 26.750 55,7% 21.231 44,3% 47.981 
Surdo cegueira 536 19,7% 2.182 80,3% 2.718 
Deficiência mental 197.087 67,7% 94.043 32,3% 291.130 
Deficiência múltipla 59.208 79,3% 15.397 20,7% 74.605 
Deficiência física 13.939 31,8% 29.566 68,2% 43.405 
Condutas típicas 22.080 23% 73.780 77% 95.860 
Autismo 7.513 67% 3.702 33% 11.215 
Síndrome de Down 29.342 74% 10.322 26% 39.664 
Altas 
habilidades/superdotação 

-------  2.769 100% 2.769 

Total     700.624 

 

Gráfico 10: Matrículas no Município Boa Esperança do Iguaçu - Salas de Apoio, Sala de 
Recursos e Educação Especial por modalidade de Ensino no ano de 2015. 

 

 

 

 
 
 
 

Tabela 17: Matrículas por Escola e por Modalidade do Município de Boa Esperança do 
Iguaçu no ano de 2015 

TIPO DA MANTENEDORA Nº DE MATRÍCULAS 
Escola de Educação Básica Raio de Luz na 
Modalidade de Educação Especial – APAE 

Ed. Infantil Ens. Fundamental EJA – FASE I 
04 05 16 

Escola Municipal Clóvis Cunha Vianna -Educação 
Infantil e Ensino Fundamental 

Sala de Apoio Sala de Recursos 
24 4 

Colégio Estadual Boa Esperança do Iguaçu - Ensino 
Fundamental e Médio 

30 8 

Fonte: SERE 
 

A Escola Clóvis Cunha Vianna - Educação Infantil e Ensino Fundamental oferta a 

Sala de Recursos Multifuncional -Tipo I, com o objetivo de apoiar a organização e a oferta do 

Educação Infantil

Ensino Fundamental

Educação de Jovens e Adultos-EJA
Fase I
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Atendimento Educacional Especializado – AEE, prestado de forma complementar aos 

estudantes com dificuldades de aprendizagem, deficiência, transtornos globais do 

desenvolvimento, altas habilidades/superdotação matriculados em classes comuns do ensino 

regular, assegurando-lhes condições de acesso, participação e aprendizagem. Apresenta no 

momento, quatro alunos matriculados, devidamente avaliados pela equipe multiprofissional 

da escola (psicóloga, equipe pedagógica e fonoaudiólogo) que, quando necessário, requer 

encaminhamento para avaliação neurológica. As professoras dessas turmas possuem 

especialização em Educação Especial, requisito exigido pelo Ministério da Educação MEC. 

A Sala de Apoio é outro programa ofertado pela Escola Municipal o qual tem por 

objetivo atender as dificuldades de aprendizagem das crianças. Estão incluídos hoje em Sala 

de Apoio 23 alunos, distribuídos nos períodos matutino e vespertino, com o atendimento de 

quatro professoras. 

A Escola de Educação Básica Raio de Luz na Modalidade de Educação Especial é a 

instituição especializada no Município que oferta atendimento às pessoas com necessidades 

especiais. Mantida pela APAE (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais), a Escola 

funciona desde o ano de 2000. Antes deste período, as pessoas que necessitavam deste tipo de 

atendimento deslocavam-se até o município de Dois Vizinhos.  

No Colégio Estadual Boa Esperança do Iguaçu - Ensino Fundamental e Médio oferta 

Sala de Apoio com 15 alunos no período matutino e 15 no período vespertino, tem por 

objetivo superar as lacunas que o aluno apresenta no ano em que está matriculado nas áreas de 

Língua Portuguesa e Matemática. A Instituição de Ensino ainda conta com a Sala de Recursos 

Multifuncional tipo I - AEE para Atendimento Educacional Especializado, atendendo no 

momento 8 alunos no período vespertino. O Colégio atende também, um aluno incluso que 

conta com os professores regentes, um Auxiliar Operacional e um Professor de Comunicação 

Alternativa. 

A Escola na Modalidade de Educação Especial procura desenvolver a autonomia nas 

atividades de vida diária e enfatizar o desenvolvimento de habilidades e atitudes de 

competência social dos seus alunos, incluindo ainda atividades com conteúdos acadêmicos, 

considerando a área e o grau de deficiência do educando, bem como desenvolve projetos de 

educação profissional.  

Os alunos são estimulados a ampliar as aquisições no aspecto motor, sensório-

perceptivo, cognitivo, de linguagem, emocional e social. Para tanto, realiza também um 

trabalho de orientação às famílias dos alunos, para que os seus integrantes estejam cientes do 
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programa que está sendo desenvolvido na escola, dando prosseguimento ao processo de 

aprendizagem na rotina familiar. 

Atualmente a Escola atende 25 alunos distribuídos nas etapas de Educação Infantil, 

Ensino Fundamental e Educação de Jovens e Adultos - EJA –FASE I, contando com 13 

professores para a realização do trabalho pedagógico e profissional. A Escola conta ainda com 

direção, pedagogo, secretário e agentes educacionais I e II. Para o atendimento 

multiprofissional especializado a Unidade Escolar conta com psiquiatra, psicóloga, 

fonoaudióloga, terapeuta ocupacional, assistente social e fisioterapeuta. Os alunos utilizam o 

transporte escolar oferecido pela própria instituição que mantém parceria com a 

Administração Municipal.  

Na rede regular de ensino, existe uma integração entre as áreas da educação, saúde e 

da assistência social para que seja realizada a avaliação dos alunos que apresentam 

necessidades especiais com profissionais especializados. Caso o aluno avaliado não necessitar 

de atendimento na Escola Especializada, o mesmo é incluso na classe regular. Neste caso, 

também é oferecido atendimento na sala de recursos, cujo ambiente é de natureza pedagógica, 

orientado por professores especializados que complementam o atendimento educacional. 

Para que a inclusão dos alunos com necessidades especiais se efetive, a qualificação 

dos professores que atuam nas classes regulares é de vital importância para a integração dos 

mesmos. Por isso, o Departamento Municipal de Educação procura ofertar formação 

continuada para que os profissionais da educação possam qualificar-se para atender a 

demanda de educandos inclusos com qualidade. 

O CRAS através do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo - SCFV 

oferece também o programa de Contra Turno Social, que tem como objetivo principal atender 

as crianças com baixa renda e que estão em situação de vulnerabilidade social, trazendo essas 

crianças à inclusão e valorização das mesmas. Oferece apoio pedagógico aos alunos com 

dificuldades no ensino, utilizando recursos variados de acordo com as necessidades 

individuais, tais como: jogos educativos, trabalhos em artesanato, aulas de música, fanfarra, 

aulas de informática, dança, balé, teclado, violão e futebol. Atualmente, atende 180 alunos. 

 

3.2 Diretrizes  

 

- A Educação Especial é uma modalidade de atendimento educacional que vem 

assegurar uma educação de qualidade a todos os alunos com necessidades 

educacionais especiais, em todas as etapas da Educação Básica e do Ensino Superior, 



84
 

oportunizando o apoio, complementação e/ou substituição dos serviços educacionais 

regulares. 

- As necessidades educacionais especiais são decorrentes de: Dificuldades acentuadas 

de aprendizagem ou limitações no processo de desenvolvimento que dificultem o 

acompanhamento das atividades curriculares, vinculada ou não a uma causa orgânica 

específica ou relacionadas a distúrbios, limitações ou deficiência; 

- Dificuldade de comunicação e sinalização demandando a utilização de outra língua, 

linguagens e códigos aplicáveis; 

- Condutas típicas, síndromes e quadros psicológicos, neurológicos ou psiquiátricos; 

- Superdotação ou altas habilidades que, devido às necessidades e motivações 

específicas, requeiram enriquecimento, aprofundamento curricular e aceleração para 

concluir, em menor tempo, a escolaridade. 

- Para que os alunos com necessidades especiais, incluídos no ensino regular ou na 

escola especial, tenham acesso a uma educação de qualidade, faz-se necessário uma 

política explícita e vigorosa de âmbito social e educacional que reconheça as crianças, 

jovens e adultos com necessidades especiais como cidadãos, respeitando assim os seus 

direitos, dos quais se destaca o de estarem integrados na sociedade a qual pertencem. 

- A Constituição Federal estabelece, em seu artigo 208, inciso III, o direito das pessoas 

com necessidades especiais receberem educação, preferencialmente na rede regular de 

ensino, ou seja, estas pessoas têm o direito de receber essa educação, sempre que 

possível, junto com as demais pessoas nas escolas comuns. 

- As políticas educacionais têm indicado três situações possíveis de organização: a 

participação nas classes comuns; a oferta de classe especial nas escolas regulares e o 

atendimento na Escola Especial. Todas estas possibilidades têm por objetivo a oferta 

de educação de qualidade.  

- Uma política de inclusão deve abranger, no âmbito social, o reconhecimento das 

crianças, adolescentes, jovens e adultos especiais como cidadãos e o direito de estarem 

incluídos na sociedade de forma plena no âmbito educacional, tanto os aspectos 

administrativos (adequação do espaço escolar, de seus equipamentos e materiais 

pedagógicos) quanto à qualificação dos professores e demais profissionais envolvidos.  

- Para a integração dos alunos portadores de necessidades educacionais especiais ao 

ensino regular é importante a remoção de barreiras arquitetônicas e a adequação do 

material didático-pedagógico, conforme as necessidades específicas desses alunos; a 

ampliação dos serviços educacionais especializados com apoio e orientação aos 
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programas de inclusão; o aperfeiçoamento da qualificação dos professores; a 

sensibilização dos demais alunos e da comunidade em geral para a integração; a 

realização de adaptações curriculares; a disponibilidade de livros e materiais 

pedagógicos adequados às diferentes necessidades e a garantia do transporte escolar 

adaptado. 

 

 3.3 Metas do PNE para a Educação Especial 

 

META 4: 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. 

 

3.3.1 Estratégias do PNE para Meta 4 

 

 Contabilizar, para fins do repasse do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 

Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB, as 

matrículas dos (as) estudantes da educação regular da rede pública que recebam 

atendimento educacional especializado complementar e suplementar, sem prejuízo do 

cômputo dessas matrículas na Educação Básica regular, e as matrículas efetivadas, 

conforme o censo escolar mais atualizado, na educação especial oferecida em 

instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos, 

conveniadas com o poder público e com atuação exclusiva na modalidade, nos termos 

da Lei no 11.494, de 20 de junho de 2007; 

 Garantir atendimento educacional especializado em salas de recursos multifuncionais, 

classes, escolas ou serviços especializados, públicos ou conveniados, nas formas 

complementar e suplementar, a todos (as) alunos (as) com deficiência, transtornos 

globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, matriculados na rede 

pública de Educação Básica, conforme necessidade identificada por meio de avaliação, 

ouvidos a família e o aluno; 

 Manter e ampliar programas suplementares que promovam a acessibilidade nas 

instituições públicas, para garantir o acesso e a permanência dos (as) alunos (as) com 

deficiência por meio da adequação arquitetônica, da oferta de transporte acessível e da 
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disponibilização de material didático próprio e de recursos de tecnologia assistiva, 

assegurando, ainda, no contexto escolar, em todas as etapas, níveis e modalidades de 

ensino, a identificação dos (as) alunos (as) com altas habilidades ou superdotação; 

 Garantir a oferta de educação inclusiva, vedada a exclusão do ensino regular sob 

alegação de deficiência e promovida a articulação pedagógica entre o ensino regular e 

o atendimento educacional especializado; 

 Fortalecer o acompanhamento e o monitoramento do acesso à escola e ao atendimento 

educacional especializado, bem como da permanência e do desenvolvimento escolar 

dos (as) alunos (as) com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas 

habilidades ou superdotação beneficiários (as) de programas de transferência de renda, 

juntamente com o combate às situações de discriminação, preconceito e violência, 

com vistas ao estabelecimento de condições adequadas para o sucesso educacional, em 

colaboração com as famílias e com os órgãos públicos de assistência social, saúde e 

proteção à infância, à adolescência e à juventude; 

 Fomentar pesquisas voltadas para o desenvolvimento de metodologias, materiais 

didáticos, equipamentos e recursos de tecnologia assistiva, com vistas à promoção do 

ensino e da aprendizagem, bem como das condições de acessibilidade dos (as) 

estudantes com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades 

ou superdotação; 

 Promover a articulação inter setorial entre órgãos e políticas públicas de saúde, 

assistência social e direitos humanos, em parceria com as famílias, com o fim de 

desenvolver modelos de atendimento voltados à continuidade do atendimento escolar, 

na educação de jovens e adultos, das pessoas com deficiência e transtornos globais do 

desenvolvimento com idade superior à faixa etária de escolarização obrigatória, de 

forma a assegurar a atenção integral ao longo da vida; 

 Definir, no segundo ano de vigência deste PNE, indicadores de qualidade e política de 

avaliação e supervisão para o funcionamento de instituições públicas e privadas que 

prestam atendimento a alunos com deficiência, transtornos globais do 

desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação; 

  Promover, por iniciativa do Ministério da Educação, nos órgãos de pesquisa, 

demografia e estatística competentes, a obtenção de informação detalhada sobre o 

perfil das pessoas com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas 

habilidades ou superdotação de 0 (zero) a 17 (dezessete) anos; 
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 Promover parcerias com instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem 

fins lucrativos, conveniadas com o poder público, a fim de favorecer a participação 

das famílias e da sociedade na construção do sistema educacional inclusivo. 

 
3.3.3 Objetivos e Metas para o Município 

 

 Garantir a continuidade do acesso ao atendimento especializado a todos os alunos 

com necessidades educacionais especiais em todas as Modalidades de Ensino da rede 

regular.  

 Manter o atendimento aos alunos com necessidades educacionais especiais 

contempladas nos projetos pedagógicos das instituições de ensino da rede municipal. 

 Manter as parcerias com a área da Saúde e da Assistência Social, nos programas 

destinados a interação educativa adequada para as crianças matriculadas na 

modalidade de Educação Especial. 

 Manter os serviços de apoio permanente já existente na escola da rede municipal de 

ensino como as Salas de Recursos e Salas de Apoio. 

 Assegurar as parcerias com outras áreas afins, disponibilizando profissionais nas áreas 

de Fonoaudiologia, Psicologia e Nutrição aos alunos que necessitam de serviço 

educacional especializado, bem como, dar suporte pedagógico aos professores da rede 

municipal de ensino.  

 Garantir parceria com a área da Saúde, a aplicação anual de testes de acuidade visual 

e auditiva a todos os alunos da Educação Infantil e do Ensino Fundamental da rede 

municipal que necessitem de atendimento educacional especializado com o objetivo 

de aferir o funcionamento do sistema ocular e auditivo quando necessário. 

 Assegurar aos alunos da rede municipal de ensino, que apresentam dificuldades em 

sua aprendizagem, avaliações psicoeducacional e pedagógicas, a fim de encaminhá-

los aos serviços adequados. 

 Estimular e apoiar a promoção de eventos que incluam os serviços educacionais 

especializados, com a finalidade de ampliar a proposta da inclusão. 

 Oferecer conforme a necessidade, curso de LIBRAS (Língua Brasileira de Sinais) 

para os alunos surdos e, sempre que possível, para seus familiares e para os 

profissionais da rede municipal de ensino. 

 Articular junto ao Programa Nacional do Livro Didático, a distribuição de livros em 

Braille e em caracteres ampliados, de acordo com a demanda necessária.  
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 Desenvolver projetos entre os alunos do ensino regular e os alunos matriculados na 

Escola Especializada para propiciar momentos de interação. 

 Adquirir e/ou elaborar material didático-escolar específico para o atendimento aos 

alunos com necessidades educacionais especiais da rede municipal de ensino. 

 Manter e ampliar programas suplementares que promovam a acessibilidade nas 

instituições públicas, para garantir o acesso e a permanência dos alunos com 

deficiência. 

 Apoiar a ampliação das equipes de profissionais da educação para atender à demanda 

do processo de escolarização dos estudantes com deficiência, transtornos globais do 

desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, garantindo a oferta de 

professores ao atendimento educacional especializado, profissionais de apoio ou 

auxiliares, tradutores e intérpretes de Libras, guias-intérpretes para surdos cegos, 

professores de Libras, prioritariamente surdos, e professores bilíngües, quando houver 

demanda. 

 

VII . GESTÃO DEMOCRÁTICA DO ENSINO PÚBLICO 

 

1. Fundamentação legal 
 

A gestão democrática do ensino público é princípio educacional instituído a partir da 

Constituição Federal de 1988 em seu artigo 206, inciso VI e no Artigo 3º, inciso VIII da 

LDBEN e deve ser observada e implantada em todos os entes federados, inclusive nos 

municípios, conforme imposição legal.  

A Gestão Democrática do Ensino Público compreende que a administração escolar  

deve se pautar na garantia da participação da comunidade escolar, garantindo a participação 

social no planejamento e elaboração de políticas educacionais, na tomada de decisões, na 

escolha do uso de recursos e prioridades de aquisição, na execução das resoluções colegiadas, 

bem como, nos períodos de avaliação da escola e na política educacional, a fim de construir 

uma educação de qualidade referenciada socialmente. 

 

Constituição Federal de 1988: 
Art.206. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: 
VI – gestão democrática do ensino público, na forma da lei; 
                
 Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 
Art.3º O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: 



89
 

VIII – gestão democrática do ensino público, na forma desta Lei e da legislação dos 
sistemas de ensino; 
Art.14. Os sistemas de ensino definirão as normas da gestão democrática do ensino 
público na Educação Básica, de acordo com as suas peculiaridades e conforme os 
seguintes princípios: 
I – participação dos profissionais da educação na elaboração do projeto 
pedagógico da escola; 
II – participação das comunidades escolar e local em conselhos escolares ou 
equivalentes. 
Art. 15. Os sistemas de ensino assegurarão às unidades escolares públicas de 
Educação Básica que os integram, progressivos graus de autonomia pedagógica e 
administrativa e de gestão financeiras observadas as normas de direito financeiro 
público.  
 
Resolução CNE/CEB nº 2, de 28 de maio de 2009 
Art.5º  Na adequação de seus planos de carreira aos dispositivos da Lei nº 
11.738/2008 e da Lei nº 11.494/2007, a União, os Estados, o Distrito Federal e os 
Municípios devem observar as seguintes diretrizes. Dentre elas cita-se: 
X – manter, em legislação própria, a regulamentação da gestão democrática do 
sistema de ensino, da rede e das escolas, fixando regras claras para a designação, 
nomeação e exoneração do diretor de escola dentre os ocupantes de cargos efetivos 
da carreira docente, preferencialmente com a participação da comunidade escolar 
na escolha do seu diretor; 

 

Como se pode notar, a Constituição e toda a legislação infraconstitucional impõem a 

implantação de princípios, instrumentos, normas e órgãos para a gestão democrática do ensino 

público. O novo Plano Nacional de Educação incluiu, em sua meta 19, o princípio da gestão 

democrática do ensino público na educação, estabelecendo um prazo de 2 (dois) anos para sua 

efetiva implantação.                                                                                                                                                                                 

Embora o texto da meta 19 refere-se mais à figura do diretor da escola, que deve ser 

designado após consulta prévia à comunidade escolar, com base em critérios de mérito e 

competência, a gestão democrática do ensino público, em nível municipal, vai além da figura 

do diretor da escola, alcançando a organização e efetiva participação de órgãos colegiados nas 

decisões da rede municipal e das escolas. 

 

1.1 A Escolha do Diretor e Diretor Auxiliar da escola 

 

Conforme dispõe o inciso X do art. 5º da Resolução do Conselho Nacional de 

Educação e a meta 19 do PNE, a forma de escolha e designação para o exercício do cargo ou 

função do diretor e diretor auxiliar das unidades escolares, deve ser regulamentada por lei 

específica, preferencialmente com a participação da comunidade escolar.  

Como indica a citada Resolução, a escolha do Diretor pela comunidade escolar não é 

obrigatória, pois a norma utiliza a expressão “preferencialmente com a participação da 

comunidade escolar”. Todavia, o Plano Nacional de Educação, aprovado pela Lei nº 13.005, 
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de 25 de junho de 2014, estabelece, em sua Meta 19, que a gestão democrática da educação, 

deve ser associada a critérios técnicos de mérito e desempenho e à consulta pública à 

comunidade escolar, excluindo, de certa forma, a nomeação direta pelo Chefe do Poder 

Executivo.   

A Eleição direta é uma modalidade de designação, apoiada pelo Plano Nacional de 

Educação, realizada através de uma eleição direta e secreta, com a participação dos membros 

da comunidade escolar: professores, funcionários da escola, pais ou responsável de aluno e 

alunos, maiores de dezesseis anos. A eleição direta favorece o debate democrático na escola, o 

compromisso e a sensibilidade política por parte do diretor, além de permitir a cobrança, 

fiscalização e a corresponsabilidade de toda a comunidade escolar que participou do processo 

de escolha.  

Esta forma deve ser regulamentada por lei, ou, no mínimo, por um decreto. Os 

critérios objetivos para o provimento dos cargos, bem como, as normas, procedimentos do 

processo de escolha devem estar contidos na regulamentação.  Se a direção de unidade escolar 

for exercida por ocupante de cargo de Professor, exercendo “função” temporária, a 

designação poderá ser precedida de um concurso interno, no qual serão observadas as 

exigências necessárias para o exercício da função. 

 A nomeação do diretor e diretor auxiliar pode ser também na forma de um concurso 

público. Neste caso, deve ser criado por lei o cargo de diretor e diretor auxiliar aberto em 

concurso público. Todavia, neste caso, o mandato não é temporário, mas permanente. 

 

1.2  Profissional que pode ser nomeado Diretor e Diretor Auxiliar 

 

A lei que regulamenta ou regulamentará a questão da Direção da unidade escolar – 

Escola de Ensino Fundamental ou Centro Municipal de Educação Infantil – deve definir as 

condições e exigências do profissional que vai ocupar este cargo ou função. 

O art. 64 da LDB já define as primeiras condições, isto é, a formação necessária: 

 

Art. 64. A formação de profissionais de educação para administração, 
planejamento, inspeção, supervisão e orientação educacional para a Educação 
Básica será feita em cursos de graduação em Pedagogia, ou em nível de pós-
graduação, a critério da instituição de ensino, garantida, nesta formação, a base 

comum nacional.  
 

A interpretação deste dispositivo legal não deixa qualquer dúvida de que o cargo ou a 

função da direção de estabelecimento de ensino de Educação Básica somente pode ser 
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exercido por profissional com formação em Pedagogia ou com outra licenciatura, acrescida de 

pós-graduação. 

Houve inicialmente dúvidas e interpretações distintas sobre o nível da pós-graduação 

de que trata o artigo 64. O Conselho Nacional de Educação já definiu como suficiente a pós-

graduação lato sensu  para atender a exigência da norma.  

 

2. A Gestão Democrática na Escola  

 

A gestão democrática passa pela construção de mecanismos de participação da 

comunidade escolar, tais como, o Conselho Escolar, Associação de Pais e Mestres, Grêmio 

Estudantil, Conselhos de Classes, entre outros. A escola, no cumprimento do seu papel e na 

efetivação da gestão democrática, precisa criar e consolidar espaços de discussões que 

possibilitem a construção do projeto educativo por todos os segmentos da comunidade 

escolar. 

O Conselho Escolar está fundamentado na Lei de Diretrizes de Bases da Educação 

Nacional nº 9394/96, Art.14, Inciso II, que estabelece os princípios da educação democrática, 

dentre os quais ressalta a importância da participação das comunidades escolares e locais em 

conselhos escolares, para as decisões do processo educativo. Legalmente ainda conta com a 

Lei n° 10.172/01 - Plano Nacional de Educação – que tem por objetivo assegurar que toda a 

comunidade escolar seja envolvida nas decisões importantes tomadas na escola.  

Inicialmente se faz necessário conceituar e diferenciar o que a lei define por 

comunidade escolar e comunidade local. A comunidade escolar contempla todas as pessoas 

que possuem vínculo direto com a instituição de ensino: profissionais do magistério, 

servidores, alunos e pais de alunos. A comunidade local engloba todos os que compõem a 

comunidade escolar e os órgãos representativos da sociedade civil na área de abrangência da 

escola. 

O Conselho Escolar deve ser instituído preferencialmente por lei municipal, que 

definirá sua organização básica, como a composição, mandato e finalidades. A princípio deve 

ser composto por todos os segmentos citados, inclusive com a participação de alunos, os quais 

podem ter direito somente a voz, ou com todos os direitos frente à maioridade. 

O Conselho Escolar, como órgão consultivo, deliberativo e de mobilização, relevante 

ao processo de gestão democrática, não deve configurar-se somente como instrumento de 

controle externo, mas como um parceiro de todas as atividades que se desenvolvem no 

interior da escola, assumindo função especial na promoção da qualidade social da educação. 
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O Regimento ou Estatuto, aprovado pela Assembléia Geral, definirá todas as demais 

condições de funcionamento do Conselho Escolar. 

Este órgão, composto de professores e pais, ou incluindo também os funcionários 

(APMF), tinha e têm como função precípua a movimentação dos recursos financeiros 

repassados à escola, por meio deste órgão. Para o MEC/FNDE, é a Unidade Executora da 

instituição de ensino. Tendo em vista sua função financeira e movimentação de contas 

bancárias é organizada por Estatuto, como pessoa jurídica de direito privado e com CNPJ 

próprio.  

A APMF é uma entidade criada com o objetivo de colaborar para o aperfeiçoamento 

do processo educacional, para a assistência escolar e para a integração escola-comunidade. 

Atualmente, sua principal função é atuar em conjunto com o Conselho Escolar, na gestão da 

unidade escolar, participando das decisões relativas à organização e funcionamento da escola 

nos aspectos administrativos, financeiros e pedagógicos. A APMF é um órgão sem caráter 

político-partidário, religioso, racial e nem fins lucrativos, não sendo remunerados os seus 

Dirigentes e Conselheiros.  

O mandato da Diretoria da APMF das escolas do município é de dois anos, devendo o 

Diretor da Escola, ao final do mesmo, convocar a equipe escolar (diretor auxiliar, 

coordenador pedagógico, pessoal administrativo e professores), pais dos alunos e os alunos 

maiores de 18 (dezoito) anos, para a Assembléia Geral destinada à constituição da nova 

diretoria. A APMF será constituída de no mínimo 8 (oito) membros, sendo eles: o Presidente, 

Vice-Presidente,  Tesoureiro, Vice-Tesoureiro, Secretário e Vice-Secretário, Diretor e Vice-

Diretor Sócio-Cultural Esportivo.   

O Regimento ou Estatuto, aprovado pela Assembléia Geral, definirá todas as demais 

condições de funcionamento da APMF. 

 

3. Gestão Democrática da Rede ou Sistema de Ensino 

 

É importante diferenciar a gestão democrática e a organização dos órgãos em relação 

aos municípios que já implantaram o seu sistema de ensino e os que continuam vinculados ao 

sistema estadual.  

Embora o Fórum Municipal de Educação não seja um órgão a ser implantado 

obrigatoriamente pelos municípios, representa um grande avanço para a consolidação da 

gestão democrática no sistema ou rede municipal de ensino. 
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Sua composição pode e devem incluir segmentos diretamente envolvidos com a 

estrutura da rede (professores, diretores, coordenadores pedagógicos, alunos e pais de alunos), 

como também, segmentos representativos da sociedade civil organizada. Seu principal 

objetivo é organizar e coordenar as conferências municipais de educação, no qual são 

propostas políticas públicas na área de educação a serem implementadas pelas redes estadual 

e municipal de ensino. O Fórum Municipal de Educação poderá ser criado por lei ou por 

decreto. 

O Plano Nacional de Educação inclui entre os objetivos e metas para a gestão dos 

sistemas de ensino “Estimular a criação de Conselhos Municipais de Educação e apoiar 

tecnicamente os municípios que optarem por constituir sistemas municipais de ensino”, de 

modo a garantir a autonomia dos sistemas de ensino e de suas escolas. 

A Lei nº 9394/96 regulamenta a instituição dos sistemas municipais de educação (art. 

8º), de forma harmônica com o sistema estadual de ensino. Os artigos 11 e 18 definem as 

atribuições dos municípios e a abrangência dos sistemas municipais de ensino, com prioridade 

para a Educação Infantil e Ensino Fundamental.  

O Conselho Municipal de Educação é um órgão que compõe o Sistema Municipal de 

Ensino e pauta-se no princípio da participação e da representatividade da comunidade na 

gestão da educação. Como os demais conselhos da área social é um dos elementos 

considerados necessários para o processo de descentralização/municipalização e para o 

fortalecimento dos sistemas municipais. 

O Conselho Municipal de Educação deve ser criado por lei, que definirá seus 

objetivos, composição e duração de mandato de seus membros. O Regimento, aprovado pelo 

órgão, definirá as demais condições de funcionamento. 

Se o município continua vinculado ao sistema estadual, o Conselho não terá 

necessidade de ser composto exclusivamente por uma equipe técnica, pois não terá atribuições 

normativas ou consultivas. Suas atribuições básicas são: acompanhamento das ações do órgão 

da educação municipal; proposições de políticas públicas na educação; participação da 

elaboração, revisão e execução do Plano Municipal de Educação; acompanhamento e 

proposições na utilização dos recursos financeiros da educação. 

 

4. Diretrizes 

 

4.1 Em relação aos diretores das unidades escolares 
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- Elaborar ou atualizar a legislação municipal sobre a forma de eleição direta de 

diretor(es) e diretor(es) auxiliar(es), das unidades escolares, definindo na norma, os 

critérios de mérito e competência como condição para a participação na eleição.  

- Definir a exigência de habilitação para o exercício das funções de direção de escola 

de Ensino Fundamental e Centro Municipal de Educação Infantil. 

- Estabelecer uma programação de cursos de capacitação de gestão escolar, com 

participação obrigatória dos gestores escolares; 

- Elaborar e implementar um  instrumento de avaliação específico para os diretores 

escolares, inclusive com avaliação por toda a comunidade escolar;  

 

4.2 Em relação aos órgãos colegiados da Unidade Escolar  

 

- Efetuar estudos sobre a organização dos órgãos colegiados implementados na escola, 

em especial o Conselho Escolar e APMF; 

- Estabelecer critérios e condições para que os órgãos colegiados (Conselho Escolar e 

APMF) sejam atuantes, com reuniões periódicas com a direção, para discutir e propor 

soluções sobre questões administrativas, disciplinares, pedagógicas e financeiras; 

- Fortalecer a atuação do Conselho Escolar e sua co-responsabilidade no planejamento, 

implementação e avaliação do Projeto Político-Pedagógico da escola, do Regimento 

Escolar e do Plano de Desenvolvimento da Escola;  

- Oferecer cursos de capacitação para todos os membros do Conselho Escolar e 

APMF, para que participem efetivamente da gestão da escola, contribuindo para a 

melhoria da qualidade da educação. 

- Fortalecer e apoiar o trabalho dos conselhos de controle social da educação 

municipal o conselho do FUNDEB e o Conselho da Alimentação Escolar; 

 

4.3 Em relação à Gestão Democrática e colegiada da Rede Municipal 

 

- Fortalecer o Conselho Municipal de Educação como órgão de acompanhamento das 

atividades da Secretaria Municipal de Educação; 

- Incentivar o Conselho Municipal de Educação na proposição de sugestões e políticas 

públicas para a educação municipal, sistemas de avaliação institucional, medidas para 

melhoria de fluxo e de rendimento escolar. 
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- Organizar a composição do Conselho Municipal de Educação com a participação, 

além de membros da comunidade escolar e local, de representantes da rede estadual de 

ensino, do Conselho Tutelar, de representantes de entidades ligadas à educação e de 

representantes da sociedade civil organizada; 

- Estabelecer na lei ou no Regimento a periodicidade e forma de reuniões, cobrando a 

sua efetiva participação nas decisões da Secretaria e na proposta de sugestões para a 

melhoria da qualidade de ensino; 

-Ampliar os programas de apoio e formação dos conselheiros, inclusive estabelecendo 

condições para sua participação em cursos oferecidos pelo sistema estadual de ensino 

ou pelo MEC. 

 

5. Metas do PNE para Gestão Democrática do Ensino Público  

 

META 19: assegurar condições, no prazo de 02 (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. 

 

5.1 Estratégias do PNE para Meta 19 

 

 Priorizar o repasse de transferências voluntárias da União na área da educação para os 

entes federados que tenham aprovado legislação específica que regulamente a matéria 

na área de sua abrangência, respeitando-se a legislação nacional, e que considere, 

conjuntamente, para a nomeação dos diretores e diretoras de escola, critérios técnicos 

de mérito e desempenho, bem como a participação da comunidade escolar; 

 Ampliar os programas de apoio e formação aos (às) conselheiros (as) dos conselhos de 

acompanhamento e controle social do Fundeb, dos conselhos de alimentação escolar, 

dos conselhos regionais e de outros e aos (às) representantes educacionais em demais 

conselhos de acompanhamento de políticas públicas, garantindo a esses colegiados 

recursos financeiros, espaço físico adequado, equipamentos e meios de transporte para 

visitas à rede escolar, com vistas ao bom desempenho de suas funções; 

  Incentivar os Estados, o Distrito Federal e os Municípios a constituírem Fóruns 

Permanentes de Educação, com o intuito de coordenar as conferências municipais, 
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estaduais e distritais bem como efetuar o acompanhamento da execução deste PNE e 

dos seus planos de educação; 

  Estimular, em todas as redes de Educação Básica, a constituição e o fortalecimento de 

grêmios estudantis e associações de pais, assegurando-se-lhes, inclusive, espaços 

adequados e condições de funcionamento nas escolas e fomentando a sua articulação 

orgânica com os conselhos escolares, por meio das respectivas representações; 

 Estimular a constituição e o fortalecimento de conselhos escolares e conselhos 

municipais de educação, como instrumentos de participação e fiscalização na gestão 

escolar e educacional, inclusive por meio de programas de formação de conselheiros, 

assegurando-se condições de funcionamento autônomo; 

 Estimular a participação e a consulta de 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; 

 Favorecer processos de autonomia pedagógica, administrativa e de gestão financeira 

nos estabelecimentos de ensino; 

 Desenvolver programas de formação de diretores e gestores escolares, bem como 

aplicar prova nacional específica, a fim de subsidiar a definição de critérios objetivos 

para o provimento dos cargos, cujos resultados possam ser utilizados por adesão. 

 

5.2. Objetivos e Metas para o Município  

 

a) Em relação aos diretores das unidades escolares 

  

 Consolidar e aperfeiçoar o processo de escolha democrática dos diretores e diretores 

auxiliares das escolas públicas da Rede Municipal de Ensino. 

 A escolha do diretor e diretor auxiliar da escola será realizado, no município, através 

de Eleição Direta. São aptos para votar os pais dos alunos ou responsáveis, alunos 

maiores de dezesseis anos, professores e funcionários da educação, exclusivos da 

escola. 

 Estabelecer, em legislação municipal, um período para criação e constituição da 

comissão eleitoral, instituindo que esta seja composta com antecedência mínima de 

30(trinta) dias da data da eleição para direção escolar.  
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 Instituir, em legislação municipal, que o edital para divulgação da eleição de direção 

da escola seja publicado em imprensa oficial com, no mínimo, 15 (quinze) dias de 

antecedência à votação. 

 Estabelecer aos candidatos a direção escolar, a necessidade de apresentação das 

propostas de trabalho impressas no ato da inscrição. O mesmo Plano de Ação será 

posteriormente apresentado pelos candidatos - em assembleia - aos eleitores 

interessados, com data marcada de no mínimo 8 (oito) dias úteis que antecedem a data 

da eleição. 

 Atualizar e estabelecer, em legislação municipal, ao candidato à direção da escola 

tempo de no máximo 20 (vinte) minutos para apresentação do Plano de ação, em 

assembleia, à comunidade escolar.  

 Definir, o tempo do mandato em 3  (três) anos, sem direito a reeleição,  podendo o 

interessado voltar a concorrer ao cargo depois de passado uma eleição. Caso não haja 

candidatos à eleição, fica a cargo do Executivo a nomeação através de Decreto 

Municipal.  

 Definir como critério para o exercício das funções de direção de escola de Ensino 

Fundamental e Centro Municipal de Educação Infantil, a formação em Pedagogia ou 

outra licenciatura, acrescida de pós-graduação.  

 Estabelecer uma programação de cursos de capacitação de gestão escolar, com 

participação obrigatória dos gestores escolares; 

 Elaborar e implementar um instrumento de avaliação específico para a direção e 

equipe escolar,  inclusive com avaliação por toda a comunidade escolar;  

 

b) Em relação aos órgãos colegiados da unidade escolar  

 

 Fortalecer a organização dos órgãos colegiados implementados na escola, em especial o 

Conselho Escolar e APMF; 

 Estabelecer critérios e condições para que os órgãos colegiados (Conselho Escolar e 

APMF) sejam atuantes, com reuniões periódicas com a direção, para discutir e propor 

soluções sobre questões administrativas, disciplinares, pedagógicas e financeiras; 

 Fortalecer a atuação do Conselho Escolar e sua corresponsabilidade no planejamento, 

implementação e avaliação do Projeto Político-Pedagógico da escola, do Regimento 

Escolar e do Plano de Desenvolvimento da Escola;  
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 Criar, em parceria com os órgãos colegiados (Conselho Escolar e APMF) da unidade 

escolar, projetos especiais com o objetivo de integrar escola, família e comunidade, 

garantindo a participação da comunidade escolar em atividades voltadas à melhoria da 

qualidade da educação, como prevê a legislação. 

 Promover maior aproximação entre a equipe da Secretaria e a Comunidade Escolar e 

órgãos colegiados, com o intuito de ouvir, registrar e encaminhar os problemas que 

atingem as unidades de ensino do município.  

 Garantir a participação dos membros do Conselho Escolar e APMF, em cursos de 

capacitação, para que os mesmos participem efetivamente da gestão da escola, 

contribuindo para a melhoria da qualidade da educação. 

 Fortalecer e apoiar o trabalho dos conselhos de controle social da educação municipal o 

conselho do FUNDEB e o Conselho da Alimentação Escolar; 

 A Diretoria da APMF, juntamente com a Direção da Escola e demais órgãos colegiados, 

deve elaborar o seu Plano Anual de Trabalho, do qual devem constar as atividades de 

assistência escolar, a programação de atividades culturais e de lazer, a previsão de 

recursos para conservação e manutenção do prédio, dos equipamentos e das 

instalações, e aplicação dos recursos financeiros. 

  

c) Em relação à gestão democrática e colegiada da rede municipal 

 

 Tendo em vista a estrutura do município optou-se por manter o Conselho Municipal 

de Educação, já constituído, para representar a educação e a comunidade local, em 

substituição ao Fórum Municipal de Educação.   

 Promover a composição do Conselho Municipal de Educação pautada na participação, 

além de membros da comunidade escolar e local, de representantes da rede estadual de 

ensino, do Conselho Tutelar, de representantes de entidades ligadas à educação e de 

representantes da sociedade civil organizada; 

 Garantir a participação e acompanhamento do Conselho Municipal de Educação nas 

atividades da Secretaria Municipal de Educação;  

 Fortalecer o Conselho Municipal de Educação em suas funções de integração da 

comunidade escolar e acompanhamento dos serviços educacionais; promoção de 

evento educacional para definir ou avaliar o PME; realizações de reuniões sistemáticas 

com os segmentos representados no CME.  
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 Incentivar o Conselho Municipal de Educação na elaboração de sugestões e políticas 

públicas para a educação municipal, sistemas de avaliação institucional, medidas para 

melhoria de fluxo e de rendimento escolar.  

 Definir e acompanhar a periodicidade das reuniões, cobrando a sua efetiva 

participação nas decisões da Secretaria e na proposta de sugestões para a melhoria da 

qualidade de ensino; 

 Ampliar os programas de apoio e formação dos conselheiros, inclusive estabelecendo 

condições para sua participação em cursos oferecidos pelo sistema estadual de ensino 

ou pelo MEC. 

 

VIII. FORMAÇÃO DOS TRABALHADORES DA EDUCAÇÃO DA REDE 
MUNICIPAL DE ENSINO E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO 

 

1. Diagnóstico 

 

Uma questão fundamental nas condições de oferta de ensino é o perfil destes 

profissionais em termos de formação inicial. Cabe lembrar que a LDB 9.394/96 define 

claramente a formação inicial necessária para os profissionais da educação, em função de 

docência ou de suporte pedagógico, porém é omissa em relação aos demais trabalhadores que 

atuam na escola ou na rede de ensino. 

 

Tabela 18: Docentes da Educação Básica em relação à localidade no decorrer dos anos 

Localidade 
 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Brasil 882961 988161 977978 005734 045350 101408 2148023 2190743 
Sul 281251 87578 86139 90927 998736 310507 19379 328871 

Paraná 101327 106860 08551 111940 115118 120477 125276 130659 
Boa Esp. 
do Iguaçu 

27 40 45 49 45 44 52 46 

Fonte: Observatório do PNE (http://www.observatoriodopne.org.br/downloads/pn) 

 

O Município de Boa Esperança do Iguaçu, no ano de 2011, estabeleceu o Plano de 

Cargos, Carreira e Remuneração junto ao Magistério Público Municipal. Esta regulamentação 

se deu por meio da Lei Municipal nº 173/2011, no qual foram reenquadrados os Professores 

face sua titulação e tempo de serviço junto ao município, definindo ainda, requisitos para 

realização da progressão funcional, tanto por titulação ou qualificação, quanto por avaliação 

de desempenho. 
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Sendo assim, o município oferece subsídios para que os profissionais da educação 

busquem o aperfeiçoamento pessoal e profissional, melhorando a qualidade do ensino em 

nosso município. 

A seguir apresentam-se gráficos com dados comparativos fornecidos pelo observatório 

do PNE demonstrando a porcentagem de professores da Educação Básica que concluíram 

curso superior no Brasil, no Estado do Paraná e no município de Boa Esperança do Iguaçu: 

 

Gráfico 11: % de professores da Ed. Básica que concluíram curso superior no Brasil: 

 

Fonte: http://www.observatoriodopne.org.br/downloads - acessado em 14/04/2015. 

 

Gráfico 12: % de professores da Ed. Básica que concluíram curso superior no Paraná: 

 

Fonte: http://www.observatoriodopne.org.br/downloads - acessado em 14/04/2015. 
 

Gráfico 13: Porcentagem de professores da Educação Básica que concluíram curso superior 
no município de Boa Esperança do Iguaçu/PR: 
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Fonte: http://www.observatoriodopne.org.br/downloads - acessado em 14/04/2015. 

  

Observa-se assim, que os gráficos acima mencionados, apresentam um crescimento no 

grau de qualificação dos professores da Educação Básica. Ressaltamos que no município de 

Boa Esperança do Iguaçu não houve tanta elevação no que diz respeito à formação superior, 

tendo em vista que o quadro dos profissionais da educação já contempla a maioria com 

formação adequada. 

 

Gráfico 14: Professores por etapa / Professores da Ed. Infantil / Ens. Fund. no Brasil:  

 

Fonte: http://www.observatoriodopne.org.br/downloads - acessado em 14/04/2015. 

 

Gráfico 15: Professores por etapa / Professores da Ed. Infantil / Ens. Fund. no Paraná: 
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Fonte: http://www.observatoriodopne.org.br/downloads - acessado em 14/04/2015. 

 

Gráfico 16: Professores por etapa / Professores da Ed. Infantil / Ens. Fund. no município de 
Boa Esperança do Iguaçu:  

 

Fonte: http://www.observatoriodopne.org.br/downloads - acessado em 14/04/2015. 

 

Os gráficos realizam um comparativo demonstrando o índice de professores da 

Educação Infantil. Como podemos constatar, houve uma grande diminuição na contratação de 

referidos professores, tanto na esfera nacional, estadual como municipal. Observa-se, também, 

que está ocorrendo a necessidade de desenvolvimento de políticas públicas voltadas a 

educação, principalmente no que se refere à Educação Infantil. 

 

Gráfico 17: Porcentagem de professores da Educação Básica com Pós-Graduação no Brasil

 

Fonte: http://www.observatoriodopne.org.br/downloads - acessado em 14/04/2015. 

 

Gráfico 18: Porcentagem de professores da Educação Básica com Pós-Graduação no Paraná 
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Fonte: http://www.observatoriodopne.org.br/downloads - acessado em 14/04/2015. 

 

Nos gráficos denota-se que houve em nível de Brasil e Estado um aumento em relação 

aos professores da Educação Básica com Pós-Graduação. Ressaltando que isso se dá em 

decorrência do aperfeiçoamento este profissional da educação procura para melhor 

desenvolver suas habilidades. Acrescenta ainda, que a maioria dos Planos de Carreira, Cargos 

e Remuneração/Salário exigem para elevação de nível, que o profissional de educação procure 

aperfeiçoamento, ampliando dessa forma, a incidência em cursos de pós-graduação.  

Em relação ao quadro quantitativo e qualitativo dos profissionais que atuam na 

educação, o município apresenta-se da seguinte forma: 

 

2. Educação Infantil 

 

No que tange a Educação Infantil do Município de Boa Esperança do Iguaçu, observa-

se que o Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) atende alunos de 0 a 4 anos. O 

número total de servidores, estagiários, docência, auxiliares, serviços gerais, direção estão 

dispostos na tabela abaixo: 

 

Tabela 19: Servidores e Profissionais da Educação que atuam no CMEI 
Função Quantidade 

Auxiliares de Salas (cargos de serviços gerais) 08 
Servidoras no cargo serviços gerais (limpeza e merendeira) 04 
Professores de - 20 horas  06 
Professores - 40 horas 04 
Coordenadora pedagógica - 40 horas 01 
Diretora - 40 horas 01 
Nutricionista - 30 horas 01 
Auxiliar administrativo - 40 horas 02 
Psicóloga - 40 horas 01 

 Fonte: Setor de Recursos Humanos, 2015. 
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Tabela 20: Número de profissionais da Educação do CMEI do Município de Boa Esperança 
do Iguaçu, por nível de escolaridade e função: 

FORMAÇÃO Quant. Função 
Ensino Fundamental incompleto 02 Serviço Gerais 
Ensino Fundamental completo 00 - 
Ensino Médio – Educação Geral 06 Aux. de sala e Administrativo 
Magistério em nível médio 00 - 
Cursando Graduação 06 Professores e auxiliares de salas 
Licenciatura Plena em área de conhecimento 02 Direção e Professor 
Pedagogia ou Normal Superior 09 Professores 
Profissionais Técnicos 02 Nutricionista e Psicóloga 
TOTAL 27  

Fonte: Setor de Recursos Humanos, 2015. 

 

Tabela 21: Servidoras em cargo de Serviços Gerais, desenvolvendo atividades de Auxiliar: 
FORMAÇÃO Quant. 

Ensino Fundamental incompleto 00 
Ensino Fundamental completo 01 
Ensino Médio – educação geral 05 
Magistério em nível médio 01 
Licenciatura plena em área de conhecimento 00 
Curso de Pedagogia ou Normal Superior 00 
Curso de Especialização não especifica para Ed. Infantil 00 
Curso de Especialização específica para Ed. Infantil 00 
TOTAL  07 

Fonte: Setor de Recursos Humanos, 2015. 

 

Tabela 22: Profissionais da Educação no cargo de Professor (20 horas/semanais) em 
atividades de docência. 

FORMAÇÃO Quantidade 
Licenciatura plena em área de conhecimento 01 
Pedagogia ou Normal Superior 02 
Curso de Especialização não especifica para Ed. Infantil 00 
Curso de Especialização específica para Ed. Infantil 00 
TOTAL 03 

Fonte: Setor de Recursos Humanos, 2015. 

 

Tabela 23: Profissionais da Educação no cargo de Professor (40 horas/semanais) em 
atividades de Docência: 

FORMAÇÃO Quant. 
Licenciatura plena em área de conhecimento 00 
Pedagogia ou Normal Superior 04 
Curso de Especialização não especifica para Ed. Infantil 00 
Curso de Especialização específica para Ed. Infantil 00 
TOTAL  04 

Fonte: Setor de Recursos Humanos, 2015. 
 

Tabela 24: Estagiárias exercendo a função de auxiliar de turma e professores de hora 
atividade. 

FORMAÇÃO Quant. 
Ensino Fundamental incompleto 00 
Ensino Fundamental completo 01 
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Ensino Médio –  00 
Magistério em nível médio 00 
Cursando Licenciatura plena em área de conhecimento 02 
Cursando de Pedagogia ou Normal Superior 04 
Curso de Especialização não especifica para Ed. Infantil 00 
Curso de Especialização específica para Ed. Infantil 00 
TOTAL  07 

Fonte: Setor de Recursos Humanos, 2015. 

 
3. Ensino Fundamental 

 

A formação dos professores do Município de Boa Esperança do Iguaçu, que atuam nos 

anos iniciais do Ensino Fundamental, apresenta o grau de escolaridade exigido pelo Plano de 

Cargos e Salários. Os quais estão buscando qualificação profissional continuada. Cabe 

ressaltar que um mesmo profissional poderá dispor de mais que uma formação; 

 

Tabela 25: Profissionais da Educação que atuam no Ens. Fund./Anos Iniciais distribuídos por 
Grau de Escolaridade 

FORMAÇÃO Quant. 
Ensino Médio – Magistério 01 
Ensino Superior – Pedagogia 12 
Ensino Superior – áreas afins 08 
Pós-graduação em educação 19 
Pós Graduação – outras áreas 01 

Fonte: Setor de Recursos Humanos, 2015. 

 

O disposto nas tabelas mencionadas dão ênfase aos padrões equivalentes a cargos de 

20 horas semanais, tendo em vista que há professores que exercem suas atividades em dois 

padrões. 

 

Tabela 26: Profissionais da Educação que atuam no Ensino Fundamental – Anos Finais 
distribuídos por Grau de Escolaridade 

FORMAÇÃO Quantidade 
Licenciatura Plena - 
Bacharel de outra área com complementação para a Educação 01 
Pós-Graduação em Educação 18 
Especialização em outras áreas 01 
Mestrado 02 
Doutorado - 

Fonte: SEED/Col.Est. Boa Esp. Do Iguaçu, 2015. 

 

Tabela 27: Servidoras em cargo de Serviços Gerais, que desenvolvem atividades de apoio, 
distribuídas por nível de escolaridade. 

FORMAÇÃO Quantidade 
Ensino Fundamental incompleto 00 
Ensino Fundamental completo 03 
Ensino Médio – Educação Geral 05 
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Magistério em nível médio 01 
Licenciatura Plena em área de conhecimento 00 
Curso de Pedagogia ou Normal Superior 00 
TOTAL  09 

Fonte: Setor de Recursos Humanos, 2015. 

 

4. Educação Especial 

 

Para o profissional da Educação atuar em turmas de Atendimento de Educação 

Especializada (AEE), conforme estabelecido por Lei, deve possuir habilitação específica.O 

Município de Boa Esperança do Iguaçu obedece a este dispositivo, somente permitindo o 

trabalho em turmas de  Atendimento de Educação Especializada  professores com habilitação 

específica em Estudos Adicionais, muitos com curso de Pedagogia ou em nível de pós-

graduação, conforme quadro abaixo: 

 

Tabela 28: Formação Acadêmica dos profissionais da Educação Especial: 
Possuem curso de Estudos Adicionais em Deficiência Mental 02 

Possuem curso de Estudos Adicionais + Pedagogia  02 

Possuem curso de Estudos Adicionais+ Letras 00 
Estão cursando pós-graduação em Educação Especial 00 
Possuem curso de pós-graduação em Educação Especial 20 

Fonte: Dpto. de Educação 

   

5. Educações de Jovens e Adultos 

 

Cabe mencionar que não está sendo ofertada a Educação de Jovens e Adultos no 

município de Boa Esperança do Iguaçu. Na época em que existia referida modalidade de 

educação, os professores eram da rede municipal, possuindo a titulação mínima de magistério 

e lotados na rede regular de Ensino Fundamental. 

 

6. Formação Continuada 

 

No que tange a formação continuada, advoga Alarcão (2001), que há necessidades de 

mudança na escola, que velhos paradigmas sejam rompidos, e renasçam nova possibilidade e 

pensamento. E isso só será possível, havendo esta mudança de pensamento do que vem a ser a 

escola, quais os melhores caminhos a serem seguidos e mais adequados aos problemas 

vivenciados. Pois é por meio da escola que ocorre a interação aluno/professor, além da equipe 
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pedagógica, colaboradores e pais. Necessário desta forma, que todos reavaliem seus conceitos 

e intervenham na renovação. E é com base nestes apontamentos que ocorre a necessidade da 

capacitação dos professores, através da formação continuada, pois faz parte da qualidade da 

educação. 

A formação continuada vem a ser uma forma de aperfeiçoamento de saberes que são 

necessários para o exercício profissional, objetivando assim, assegurar uma melhor qualidade 

do ensino junto aos educandos, tendo em vista, que estamos inseridos em um mundo repleto 

de avanços, voltados a novos conhecimentos, exigências sociais, tecnológicas, culturais, que 

ensejam a formação do ser humano em desenvolvimento. 

O atual Plano de Cargos, Carreira e Remuneração do município de Boa Esperança do 

Iguaçu efetivou uma nova reestruturação da carreira do magistério, no qual o professor 

desenvolve atividades docentes e suporte pedagógico junto ao Ensino Fundamental, bem 

como na Educação Infantil. No que tange aos vencimentos e carga horária do professor, 

consta no Plano de Carreira uma planilha que demonstra tais aspectos. 

Assevera que a função de diretor escolar do Ensino Fundamental, bem como Do 

Centro Municipal de Educação Infantil, é exercida por professor que faça parte do quadro da 

rede municipal possuindo no mínimo licenciatura plena. A Coordenação Pedagógica é 

exercida por professores com habilitação para o exercício da função.  

 

7. Diretrizes 

 

No que emerge a qualificação profissional dos docentes, ressalta que é um dos maiores 

desafios contido no Plano Municipal de Educação e que necessário se faz o Poder Público 

apresentar soluções que venham a elucidar esta situação. Uma das alternativas voltadas à 

elucidação desta problemática é a implantação de políticas públicas no âmbito da formação 

inicial, bem como proporcionar uma formação continuada aos profissionais da educação, 

favorecendo assim, condições, formas e meios, para que ocorra o avanço científico e 

tecnológico junto a sociedade.  

No entanto, para que a valorização do magistério ocorra e tenha como resultado um 

bom desenvolvimento das atividades, faz-se necessário observar alguns requisitos, entre eles 

acrescenta-se: 

- Assegurar a formação profissional do professor, tendo em vista o desenvolvimento 

do domínio do conhecimento do docente em relação ao aluno bem como promover 

métodos pedagógicos que favoreçam a aprendizagem; 
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- Proporcionar um sistema de educação continuada; 

- Organizar jornada de trabalho que esteja de acordo com a jornada dos alunos e 

também do tempo necessário para realização das atividades complementares; 

- Proporcionar uma remuneração que seja digna com a profissão de 

educador/professor, observando-se sua formação profissional; 

- Resguardar o compromisso social e político do magistério. 

- Deverá ser garantida a formação continuada pela União, Estado e Município, no qual 

estará incluída a coordenação, financiamento e manutenção dos programas, 

procurando realizar parcerias nesta conjuntura, principalmente com as universidades. 

- Conforme determina o artigo 62, da LDB, a formação inicial dos professores de 

Educação Básica, fica a cargo, principalmente, das instituições de Ensino Superior, na 

qual incumbe garantir a qualidade social, política e pedagógica.  

- Valorização da equipe de apoio, no qual podemos acrescentar os secretários, 

merendeiras, serviços gerais, motoristas, dentre outros que auxiliam o 

desenvolvimento da educação. 

 

7.1 Metas do PNE para os Profissionais da Educação 
 

META 15: 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. 

 

7.2 Estratégias do PNE para Meta 15 

 

 Atuar, conjuntamente, com base em plano estratégico que apresente diagnóstico das 

necessidades de formação de profissionais da educação e da capacidade de 

atendimento, por parte de instituições públicas e comunitárias de educação superior 

existentes no Estados, Distritos Federal e Municípios, e defina obrigações recíprocas 

entre os partícipes; 

  Consolidar o financiamento estudantil a estudantes matriculados em cursos de 

licenciatura com avaliação positiva pelo Sistema Nacional de Avaliação da Educação 

Superior – SINAES, na forma da Lei nº 10.861, de 14 de abril de 2004, inclusive a 
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amortização do saldo devedor pela docência efetiva na rede pública de Educação 

Básica; 

 Ampliar programa permanente de iniciação à docência a estudantes matriculados em 

cursos de licenciatura, a fim de aprimorar a formação de profissionais para atuar no 

magistério da Educação Básica; 

 Consolidar e ampliar plataforma eletrônica para organizar a oferta e as matrículas em 

cursos de formação inicial e continuada de profissionais da educação, bem como para 

divulgar e atualizar seus currículos eletrônicos; 

 Implementar programas específicos para formação de profissionais da educação para 

as escolas do campo e de comunidades indígenas e quilombolas e para educação 

especial; 

  Promover a reforma curricular dos cursos de licenciatura e estimular a renovação 

pedagógica, de forma a assegurar o foco no aprendizado do(a) aluno(a), dividindo a 

carga horária em formação geral, formação na área do saber e didática específica e 

incorporando as modernas tecnologias de informação e comunicação, em articulação 

com a base nacional comum dos currículos da Educação Básica, de que tratam as 

estratégias 2.1, 2.2, 3.2 e 3.3 deste PNE; 

 Garantir, por meio das funções de avaliação, regulação e supervisão da educação 

superior, a plena implementação das respectivas diretrizes curriculares; 

  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; 

 Implementar cursos e programas especiais para assegurar 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 área diversa da 

de atuação docente, em efetivo exercício; 

 Fomentar a oferta de cursos técnicos de nível médio e tecnológicos de níveis superior 

destinados à formação, nas respectivas áreas de atuação, dos (as) profissionais da 

educação de outros segmentos que não os do magistério. 

 Implantar, no prazo de 1 (um) ano de vigência desta Lei, política nacional de formação 

continuada para os (as) profissionais da educação de outros segmentos que não os do 

magistério, construída em regime de colaboração entre os entres federados; 
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 Desenvolver modelos de formação docente para a educação profissional que valorizem 

a experiência prática, por meio da oferta, nas redes federais e estaduais de educação 

profissional, de cursos voltados à complementação e certificação didático-pedagógica 

de profissionais experientes. 

 

7.2.1 Objetivos e Metas para o Município 

 

 Reformular o plano de carreira do magistério determinando que, para o ingresso para 

os cargos de profissionais do magistério, será exigida a licenciatura plena; 

 Estabelecer programas para possibilitar aos professores que não possuem curso 

superior, o ingresso em cursos de Pedagogia, garantindo a habilitação necessária para 

o exercício do magistério; 

 Identificar e mapear, na rede municipal de ensino, as necessidades de formação inicial 

e continuada do pessoal técnico, administrativo e auxiliares, elaborando e dando início 

à implementação de programas de formação e qualificação, exigidas pela LDB. 

 

META 16: 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. 
 

7.3 Estratégias do PNE para Meta 16. 

 

  Realizar, em regime de colaboração, o planejamento estratégico para 

dimensionamento da demanda por formação continuada e fomentar a respectiva oferta 

das políticas de formação dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios;  

 Consolidar política nacional de formação de professores e professoras da Educação 

Básica, definindo diretrizes nacionais, áreas prioritárias, instituições formadoras e 

processos de certificação das atividades formativas; 

 Expandir programa de composição de acervo de obrar 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 professores e as professoras da rede pública de Educação 

Básica, favorecendo a construção do conhecimento e a valorização da cultura da 

investigação; 
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 Ampliar e consolidar porta eletrônico para subsidiar a atuação dos professores e das 

professoras da Educação Básica, disponibilizando gratuitamente materiais didáticos e 

pedagógicos suplementares, inclusive aqueles com formato acessível; 

 Ampliar a oferta de bolsas de estudo para pós-graduação dos professores e das 

professoras e demais profissionais da Educação Básica; 

 Fortalecer a formação dos professores e das professoras 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 pelo magistério público. 

 

7.3.1 Objetivos e Metas para o Município 

 

 Estabelecer aos professores do Ensino Fundamental formação mínima em nível de 

graduação plena e pós-graduação; 

 Estabelecer convênios com as instituições públicas de nível superior para oferta de 

cursos de especialização voltados para a formação de pessoal para as áreas de ensino. 

  Oportunizar que a rede municipal de ensino mantenha programas de formação 

contínua de professores alfabetizadores, contando com a parceria das instituições de 

Ensino Superior sediadas nas respectivas áreas geográficas. 

 Desenvolver em parceria com instituições públicas ou privadas, programas de pós-

graduação e pesquisa em educação como centro irradiador da formação profissional 

em educação para todos os níveis e modalidades de ensino. 

 Promover a avaliação periódica da qualidade de atuação dos profissionais da 

educação, como subsídio à definição de necessidades e características dos cursos de 

formação continuada. 

 

 METAS 17: 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. 

 

7.4 Estratégias do PNE para Meta 17 

 

 Constituir, por iniciativa do Ministério da Educação, até o final do primeiro ano de 

vigência deste PNE, fórum permanente, com representação da União, dos Estados, do 

Distrito Federal e dos Municípios e dos trabalhadores da educação, para 
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acompanhamento da atualização progressiva do valor do piso salarial nacional para os 

profissionais do magistério. 

 Constituir como tarefa do fórum permanente o acompanhamento da evolução salarial 

por meio de indicadores da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios – PNAD, 

periodicamente divulgados pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística – IBGE; 

 Implementar, no âmbito da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, 

planos de Carrera para os (as) profissionais do magistério das redes públicas de 2008, 

com implantação gradual do cumprimento da jornada de trabalho em um único 

estabelecimento escolar; 

 Ampliar a assistência financeira específica da União aos entes federados para 

implementação de políticas de valorização dos (as) profissionais do magistério, em 

particular o piso salarial nacional profissional. 

 

7.4.1 Objetivos e Metas para o Município 

 

 Assegurar os benefícios concedidos no Plano de Cargos, Carreira e Remuneração do 

Magistério Público. 

 Assegurar a hora atividade de acordo com a LDB, destinando cerca de 33% da carga 

horária dos professores para preparação de aulas, avaliações, reuniões pedagógicas, 

trabalhos com a comunidade e participação em curso de aperfeiçoamento. 

 Estabelecer políticas que identifiquem, previnam e minimizem as doenças comuns do 

exercício do magistério. 

 

META 18: 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. 

 
 

7.5 Estratégias do PNE para Meta 18 

 

 Estruturar as redes públicas de Educação Básica de modo que, até o início do terceiro 

ano de vigência deste PNE, 90% (noventa por cento), no mínimo, dos respectivos 

profissionais do magistério e 50% (cinquenta por cento), no mínimo, dos respectivos 
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profissionais da educação não docentes sejam ocupantes de cargos de provimento 

efetivo e estejam em exercício nas redes escolares a que se encontrem vinculados; 

 Implantar, nas redes públicas de Educação Básica e superior, 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; 

 Realizar, por iniciativa do Ministério da Educação, a cada 2 (dois) anos a partir do 

segundo ano de vigência deste PNE, prova nacional para subsidiar os Estados, o 

Distrito Federal e os Municípios, mediante adesão, na realização de concursos 

públicos de admissão de profissionais do magistério da Educação Básica pública; 

 Prever, nos planos de Carreira dos profissionais da educação dos Estados, do Distrito 

Federal e dos Municípios, licenças remuneradas e incentivos para qualificação 

profissional, inclusive em nível de pós-graduação stricto sensu; 

 Realizar anualmente, a partir do segundo ano de vigência deste PNE, por iniciativa do 

Ministério da Educação, em regime de colaboração, o censo dos (as) profissionais da 

Educação Básica de outros segmentos que não os do magistério; 

 Considerar as especificidades socioculturais das escolas do campo e das comunidades 

indígenas e quilombolas no provimento de cargos efetivos para essas escolas; 

 Priorizar o repasse de transferências federais voluntárias, na área de educação, para os 

Estados, o Distrito Federal e os Municípios que tenham aprovado lei específica 

estabelecendo planos de Carreira para os (as) profissionais da educação; 

 Estimular a existência de comissões permanentes de profissionais da educação de 

todos os sistemas de ensino, em todas as instâncias da Federação, para subsidiar os 

órgãos competentes na elaboração, reestruturação e implementação dos planos de 

Carreira. 

 

 7.5.1 Objetivos e Metas para o Município 

 

 Implantar recursos tecnológicos nas escolas da rede municipal para auxiliar o 

professor na preparação e execução de suas aulas. 
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 Garantir a formação continuada dos profissionais da educação por meio de 

organização e coordenação da equipe de dirigentes do Departamento de Educação, 

cuja atuação deverá incluir financiamento e manutenção como ação permanente. 

  Elaborar e implantar o plano de carreira específico para os trabalhadores de apoio à 

educação. 

 

IX FINANCIAMENTO E GESTÃO DA EDUCAÇÃO 

 

1. Diagnóstico 

 

Para elaboração do Plano Municipal de Educação é preciso levantar a receita dos 

recursos vinculados à educação mais as do FUNDEF – Fundo de Manutenção e 

Desenvolvimento do Ensino Fundamental e Valorização do Magistério e agora do FUNDEB e 

dimensionar seus recursos atuais e potenciais para a educação. O quadro abaixo demonstra o 

volume de recursos aplicados na educação nos últimos anos em relação aos recursos vinculados, 

em atendimento ao disposto no art. 212 da CF/88, onde o recurso aplicado sempre foi maior que 

o mínimo necessário que a Lei determina, no caso os 25%: 

Tabela 29: Número de Recursos aplicados na Educação nos últimos anos em Boa Esperança 
do Iguaçu/PR 

Ano Valores aplicados % sobre a receita 
% de aumento em relação ao 

ano anterior 
2010 1.881.450,92 25,85% - 
2011 2.253.488,64 26,06% 0,21% 
2012 2.523.484,68 27,81% 1,75% 
2013 2.727.991,67 27,32% -0,49% 
2014 3.130.519,33 27,77% 0,45% 

Fonte: Balanços financeiros anuais do Município 

 

Uma das fontes de recursos financeiros para o Município de Boa Esperança do Iguaçu 

- PR foi o repasse do FUNDEF a partir do ano de 1998, em que grande parte do aporte de 

recursos se deu através da diferença entre o custo/aluno do Município, calculado pela receita 

proveniente da dedução de 15% das transferências constitucionais do Fundo de Participação 

do Município (FPM), do Imposto de Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), do 

Imposto de Produtos Industrializados para exportação (IPI-Ex) e da Lei Complementar nº 

86/96 (Lei Kandir) e o custo/aluno fixado para o Estado do Paraná. 



115
 

O Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 

Profissionais da Educação – Fundeb foi criado pela Emenda Constitucional nº 53/2006 e 

regulamentado pela Lei nº 11.494/2007 e pelo Decreto nº 6.253/2007, em substituição ao 

Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do 

Magistério - Fundef, que vigorou de 1998 a 2006. 

O quadro abaixo demonstra os valores recebidos pelo Município através do repasse do 

FUNDEB, vale destacar que o valor que o Município contribui para o FUNDEB e o valor que 

realmente recebe, a dedução acaba sendo maior que o repasse real, onde podemos observar 

que na média dos últimos cinco anos, tivemos uma perda de aproximadamente  R$ 

1.000.000,00 (Hum Milhão de Reais) por ano. 

 

Tabela 30: Valores recebidos pelo Município através do repasse do FUNDEB 
Ano Valor das deduções Valor recebido Diferença/perda 
2010 1.432.286,52 676.763,21 (756.976,52) 
2011 1.645.115,01 719.619,09 (927.327,27) 
2012 1.715.945,21 740.615,04 (976.258,84) 
2013 1.879.879,33 888.023,72 (993.394,29) 
2014 2.041.568,02 933.667,45 (1.110.901,52) 

Fonte: Secretaria do Tesouro Nacional  

Além dos recursos do FUNDEB e demais impostos em atendimento ao art. 212 da 

CF/88, o Município passou a receber, a partir do ano de 2001, a sua cota-parte relativa ao 

salário-educação, conforme valores demonstrados na tabela abaixo. 

Tabela 31: Demonstrativo cota-parte relativa ao salário-educação 
Ano Valores recebidos % de aumento 

2010 62.828,39 -------------- 
2011 69.049,70 9,90% 
2012 73.958,49 7,11% 
2013 76.422,68 3,33% 
2014 90.107,42 17,91 

 Fonte: Balanços anuais do Município 

  

No quadro abaixo, podemos observar os valores de repasse de outros Programas, tanto 

do Governo Estadual, bem como da União que complementam os recursos aplicados. 

 

Tabela 32: Valores repassados pelo PNAE 
Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) 

Ano Valores recebidos % de aumento 
2010 24.462,00 -------------- 
2011 24.900,00 1,79 
2012 25.560,00 2,65 
2013 30.597,88 19,71 
2014 24.444.04 -20,11 
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Tabela 33: Valores repassados pelo PNATE 
Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) 

Ano Valores recebidos % de aumento 
2010 48.138,24 -------------- 
2011 49.399,84 2,62 
2012 45.666,89 -7,56 
2013 35.213,60 -3,11 
2014 35.213,60 -20,41 

 

Tabela 34: Valores repassados pelo PETE/Estado 
Programa Estadual de Apoio ao Transporte Escolar PETE/ESTADO 

Ano Valores recebidos % de aumento 
2010 20.488,45 -------------- 
2011 58.936,02 187,64 
2012 58.88,69 -0,59 
2013 64.450,00 10,00 
2014 64.370,11 -0,12 

 

2. Diretrizes 

Ao tratar de financiamento da educação, é preciso reconhecê-la como um valor em si, 

requisito para o exercício pleno da cidadania para o desenvolvimento humano e a melhoria da 

qualidade de vida da população. A Declaração Universal dos Direitos do Homem e a 

Convenção Internacional sobre os Direitos da Criança determinaram expressamente que a 

educação seja direito de todos e dever do Estado e da família (art. 205 da CF), devendo ser 

assegurada com “absoluta prioridade” à criança e ao adolescente (art. 227 da CF) pela família, 

pelo Estado e pela sociedade.  

Embora a educação tenha outras dimensões relevantes, inclusive a econômica, o 

fundamento da obrigação do poder público de financiá-la é o fato de constituir um direito. 

Assim, a educação e seu financiamento não serão tratados nesse Plano Municipal de 

Educação como um problema econômico, mas como uma questão de cidadania. 

As diretrizes básicas para o financiamento da educação consistem, em primeiro lugar, 

na vinculação constitucional de recursos à manutenção e desenvolvimento de ensino. Somente 

a garantia de recursos e seu fluxo regular permitem o planejamento educacional. 

Outra diretriz é a gestão de recursos da educação por meio de fundos de natureza 

contábil e conta específica. Com o FUNDEF inaugurou-se importante diretriz de 

financiamento: a alocação de recursos segundo as necessidades e compromissos de cada 

sistema expressos pelo número de matrículas. A LDB preceitua que aos municípios cabe 

exercer a função redistributiva com relação as suas escolas. O desafio é obter a adequação da 

aprendizagem a um padrão mínimo de qualidade (art. 211§ 1º da CF, art. 60 § 4º ADCT), 
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definido em termos precisos na LDB (art. 4º, IX) como a variedade e quantidade mínima por 

aluno de insumos indispensáveis ao desenvolvimento do processo ensino-aprendizagem. 

Os sistemas de ensino ou redes municipais de educação devem ajustar suas 

contribuições financeiras ao padrão desejado, contando sempre com a colaboração da União e 

do Estado e o fortalecimento de sua função supletiva, através do aumento de recursos 

destinados à complementação do FUNDEB. 

A educação deve ser considerada prioridade estratégica para um projeto de 

desenvolvimento que favoreça a superação das desigualdades na distribuição de renda e a 

erradicação da pobreza. As políticas que associam a renda mínima e a educação adotada no 

Município, por iniciativa própria ou com apoio da União, procuram a eficiência e a melhoria 

da qualidade do ensino, reduzindo a repetência, a evasão, envolvendo a família com a 

educação de seus filhos, ingredientes indispensáveis para o sucesso escolar. 

O aprimoramento contínuo do regime de colaboração é diretriz que não pode faltar 

para o financiamento na educação, pois ainda que consolidada as redes de acordo com a 

vontade política e capacidade de financiamento de cada ente, algumas ações devem envolver 

Estados e Municípios, como é o caso do transporte escolar. Mesmo na hipótese de 

competência bem definida, como a Educação Infantil, que é de responsabilidade do 

município, não pode ser negligenciada a função supletiva do Estado (art.30 VI-CF) e da 

União (art.30 VI-CF e art. 211 § 1º da CF). 

Quanto à distribuição e gestão dos recursos financeiros, constitui–se diretriz da maior 

importância, a transparência. Assim sendo, devem ser fortalecidas as instâncias de controle 

interno e externo, órgãos de gestão nos sistemas de ensino como os conselhos de educação e 

os órgãos de controle social, como os Conselhos de Acompanhamento e Controle Social do 

FUNDEB.  

Finalmente no exercício de sua autonomia, a rede municipal de ensino deverá 

trabalhar com gestão democrática mediante a atuação e o fortalecimento dos Conselhos 

Escolares, das associações de Pais, Mestres e Funcionários e escolha da direção escolar que 

associem a garantia da competência ao compromisso com a proposta pedagógica.       

 

3. Metas do PNE para o Financiamento da Educação  

 

META 20: 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. 
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3.1 Estratégias do PNE para Meta 20: 

 

 Garantir fontes de financiamento permanentes e sustentáveis para todos os níveis, 

etapas e modalidades da Educação Básica, observando-se as políticas de colaboração 

entre os entes federados, em especial as decorrentes do art. 60 do Ato das Disposições 

Constitucionais Transitórias e do § 1o do art. 75 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 

1996, que tratam da capacidade de atendimento e do esforço fiscal de cada ente 

federado, com vistas a atender suas demandas educacionais à luz do padrão de 

qualidade nacional; 

 Aperfeiçoar e ampliar os mecanismos de acompanhamento da arrecadação da 

contribuição social do salário-educação; 

 Destinar 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; 

 Fortalecer os mecanismos e os instrumentos que assegurem, nos termos do parágrafo 

único do art. 48 da Lei Complementar no 101, de 4 de maio de 2000, a transparência e 

o controle social na utilização dos recursos públicos aplicados em educação, 

especialmente a realização de audiências públicas, a criação de portais eletrônicos de 

transparência e a capacitação dos membros de conselhos de acompanhamento e 

controle social do Fundeb, com a colaboração entre o Ministério da Educação, as 

Secretarias de Educação dos Estados e dos Municípios e os Tribunais de Contas da 

União, dos Estados e dos Municípios; 

 Desenvolver, por meio do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais 

Anísio Teixeira - INEP, estudos e acompanhamento regular dos investimentos e custos 

por aluno da Educação Básica e superior pública, em todas as suas etapas e 

modalidades; 

 No prazo de 2 (dois) anos da vigência deste PNE, será implantado o Custo Aluno-

Qualidade inicial - CAQi, referenciado no conjunto de padrões mínimos estabelecidos 

na legislação educacional  e cujo financiamento será  calculado com base nos 

respectivos insumos indispensáveis ao processo de ensino-aprendizagem e será 
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progressivamente reajustado até a implementação plena do Custo Aluno Qualidade - 

CAQ; 

 Implementar o Custo Aluno Qualidade - CAQ como parâmetro para o financiamento 

da educação de todas etapas e modalidades da Educação Básica, a partir do cálculo e 

do acompanhamento regular dos indicadores de gastos educacionais com 

investimentos em qualificação e remuneração do pessoal docente e dos demais 

profissionais da educação pública, em aquisição, manutenção, construção e 

conservação de instalações e equipamentos necessários ao ensino e em aquisição de 

material didático-escolar, alimentação e transporte escolar; 

 O CAQ será definido no prazo de 3 (três) anos e será continuamente ajustado, com 

base em metodologia formulada pelo Ministério da Educação - MEC, e acompanhado 

pelo Fórum Nacional de Educação - FNE, pelo Conselho Nacional de Educação - 

CNE e pelas Comissões de Educação da Câmara dos Deputados e de Educação, 

Cultura e Esportes do Senado Federal; 

 Regulamentar o parágrafo único do art. 23 e o art. 211 da Constituição Federal, no 

prazo de 2 (dois) anos, por lei complementar, de forma a estabelecer as normas de 

cooperação entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, em matéria 

educacional, e a articulação do sistema nacional de educação em regime de 

colaboração, com equilíbrio na repartição das responsabilidades e dos recursos e 

efetivo cumprimento das funções redistributiva e supletiva da União no combate às 

desigualdades educacionais regionais, com especial atenção às regiões Norte e 

Nordeste.Caberá à União, na forma da lei, a complementação de recursos financeiros a 

todos os Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios que não conseguirem atingir o 

valor do CAQi e, posteriormente, do CAQ; 

 Aprovar, no prazo de 1 (um) ano, Lei de Responsabilidade Educacional, assegurando 

padrão de qualidade na Educação Básica, em cada sistema e rede de ensino, aferida 

pelo processo de metas de qualidade aferidas por institutos oficiais de avaliação 

educacionais; 

 Definir critérios para distribuição dos recursos adicionais dirigidos à educação ao 

longo do decênio, que considerem a equalização das oportunidades educacionais, a 

vulnerabilidade socioeconômica e o compromisso técnico e de gestão do sistema de 

ensino, a serem pactuados na instância prevista no § 5o do art. 7o desta Lei. 
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3.2. Objetivos e Metas para o Município: 

 

 Implantar mecanismos de fiscalização e controle que assegure o rigoroso cumprimento 

do art. 212 da CF em termos de aplicação dos percentuais mínimos vinculados à 

manutenção e desenvolvimento do ensino. 

 Assegurar os mecanismos que viabilizem imediatamente, o cumprimento do § 5º do 

art. 69 da LDB que assegura o repasse automático dos recursos vinculados à 

manutenção e desenvolvimento do ensino para o órgão responsável por este setor. 

 Atender ao cumprimento dos art. 70 e 71 da LDB que definem os gastos admitidos 

como de manutenção e desenvolvimento do ensino e aqueles que não podem ser 

vinculados nessa rubrica. 

 Garantir, entre as metas dos planos plurianuais vigentes nos próximos 10 anos, a 

previsão do suporte financeiro às metas constantes deste Plano Municipal de 

Educação. 

  Manter no Município a Educação Infantil como prioridade para a aplicação dos 

recursos do FUNDEB, ampliando significativamente seu atendimento, até a sua 

universalização. 

 Ampliar, em regime de parceria com o Governo Federal, o atendimento aos programas 

de renda mínima, associados à educação, garantindo o acesso e permanência na escola 

a toda população em idade escolar no município. 

 Assegurar recursos, em parceria com a Assistência Social e Secretaria Municipal da 

Saúde, para o programa de renda mínima, associado à Educação. 

 Promover a equidade entre os alunos e as escolas pertencentes à rede municipal de 

educação. 

 Garantir às escolas da rede municipal de ensino a manutenção necessária para o bom 

atendimento aos alunos, visando uma educação de qualidade. 

 Dotar as escolas de equipamentos didático-pedagógicos, tais como bibliotecas, 

laboratórios, espaços para atividades culturais e desportivas, salas de vídeo e de 

informática, que tornem viáveis a implantação de uma proposta pedagógica coerente 

com as necessidades do ensino.  

 Aperfeiçoar o regime de colaboração entre os sistemas de ensino com vistas a uma 

ação coordenada entre entes federativos, compartilhando responsabilidades, a partir 

das funções constitucionais próprias e supletivas e das metas deste Plano. 



121
 

 Garantir a efetiva participação da comunidade no desenvolvimento dos projetos 

pedagógicos das escolas municipais e nas políticas públicas para a educação através de 

conselhos escolares e órgãos de classes. 

 Desenvolver padrão de gestão que tenha como elementos a destinação de recursos para 

as atividades afins, a descentralização, a autonomia da Secretaria de Educação, a 

equidade, o foco na aprendizagem dos alunos e a participação da comunidade. 

 Garantir que o Dirigente Municipal de Educação tenha plena autonomia na gestão dos 

recursos vinculados à manutenção e desenvolvimento do ensino. 

 Apoiar tecnicamente as escolas municipais na elaboração e execução na sua proposta 

pedagógica através de repasse de materiais necessários para a manutenção e 

cumprimento dessa proposta. 

 Informatizar as escolas da rede municipal de ensino. 

 Estabelecer, em regime de colaboração com o Estado e União, programas de formação 

do pessoal técnico da Secretaria da Educação e escolas, para suprir, em cinco anos 

pelo menos, as necessidades dos setores de informação e estatísticas educacionais, 

planejamento e avaliação. 

 Promover medidas administrativas que assegurem a permanência de técnicos 

formados e com bom desempenho nos quadros da Secretaria. 

 Estabelecer programas diversificados de formação continuada e atualização visando a 

melhoria do desempenho no exercício da função de diretores de instituições escolares.  

 Manter a avaliação de desempenho de acordo com o Plano de Cargos, Carreira e 

Remuneração do Magistério Público Municipal. 

 Implantar a avaliação de desempenho aos trabalhadores de apoio da educação, 

definida no seu plano de carreira. 

  Assegurar programa de avaliação de desempenho dos estabelecimentos do Ensino 

Fundamental e Educação Infantil. 

 Alocar recursos financeiros para a construção do Centro de Educação Infantil, a fim de 

atender a demanda de alunos. 

 Priorizar reforma e ampliações na escola municipal visando atender a demanda do 

Ensino em Tempo Integral.   

 Alocar recursos financeiros para um amplo programa de formação continuada dos 

profissionais da educação, de modo a consolidar as propostas curriculares para as 

etapas e modalidades da educação municipal.  
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 Ampliar o volume de recursos financeiros distribuídos diretamente às escolas para 

aquisição de material didático e manutenção do prédio. 

  Garantir repasses mensais às escolas da rede municipal de ensino para a manutenção 

pedagógica, atendendo às solicitações diárias dos profissionais da educação, na 

modalidade de Fundo Rotativo. 

 

  



123
 

X  CONCLUSÃO  

 

  
Este Plano Municipal de Educação, elaborado e apresentado em Audiência Pública e 

posteriormente aprovado pela Câmara Municipal de Vereadores, sancionado pelo Prefeito 

Municipal através da Lei 322/2015 para os próximos dez anos, de 2015 a 2025, será 

documento norteador a ser utilizado pelos gestores da educação municipal, como forma de 

direcionar todas as ações futuras para o desenvolvimento do ensino municipal. Contudo, não 

somente os gestores da educação municipal, mas toda a comunidade escolar, diretores, 

professores, funcionários, pais de alunos, devem estar atentos ao seu acompanhamento.  

A implantação com sucesso do Plano Municipal de Educação de Boa Esperança do 

Iguaçu depende não somente da mobilização e vontade política das forças sociais e 

institucionais, mas também de mecanismos e instrumentos de acompanhamento nas diversas 

ações a serem desenvolvidas no ensino, durante os dez anos de sua vigência. 

O Departamento Municipal de Educação é responsável pela coordenação do processo 

de implantação e consolidação do Plano, contudo, os objetivos e as metas deste Plano 

somente poderão ser alcançados se ele for assumido como um compromisso da sociedade para 

consigo mesma. 
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