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APRESENTAÇÃO

O Plano Municipal de Educação de Cruzeiro do Iguaçu foi elaborado a partir dos estudos,
debates e proposições, envolvendo a equipe de profissionais da Educação Infantil, do Ensino
Fundamental – Anos Iniciais e Finais, do Ensino Médio, da Educação de Jovens e Adultos, da
Educação Especial, Conselhos, Poder executivo e legislativo, representantes de estudantes,
comerciários e sociedade civil, sob a coordenação da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e
Esportes.
Foi criada a Comissão Municipal para elaboração do plano por meio do Decreto 3398/2015
de 26 de maio de 2015, da Prefeitura Municipal de Cruzeiro do Iguaçu. O processo de elaboração
do Plano Municipal de Educação encontra o respaldo legal na Constituição Federal de 1988, na
Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional nº 9.394/96, e na Lei Federal 13.0005/2014, que
instituiu o Plano Nacional de Educação, para o decênio 2014/2023, assim como, nos marcos
normativos que embasam o regime de colaboração dos entes federados: União, Estados, Distrito
Federal e Municípios.
O PME de Cruzeiro do Iguaçu encontra-se de acordo com o Plano Nacional de Educação –
PNE, por isso manteve a estrutura do plano nacional, com 20 metas e estratégias concernentes para
cada meta. O PME considera como foco o território do Município, espaço em que o poder público
das diferentes esferas de governo articula-se para a garantia do direito ao exercício da cidadania.
As Metas e Estratégias do PME foram definidas a partir da análise do diagnóstico educacional do
Município, mantendo-se o vínculo com as 20 metas nacionais previstas no PNE, possibilitando
assim, a definição de proposições capazes de assegurar uma educação de qualidade no Município
para os próximos dez anos.
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1 INTRODUÇÃO
A elaboração coletiva de um Plano Municipal de Educação constitui-se como espaço de
planejamento conjunto da administração municipal com a sociedade civil que, com base científica
e com a utilização de recursos previsíveis, com o objetivo de responder as necessidades
educacionais do município, e atender a legislação federal sobre o tema.
O Plano Municipal de Educação do Município de Cruzeiro do Iguaçu expressa o
planejamento da educação municipal para o decênio 2015/2024, estabelecendo metas e estratégias,
bem como os compromissos que os educadores e o governo municipal devem promover e garantir
no Município, no sentido de promover a cidadania, a qualidade da educação, o desenvolvimento
sustentável, e o compromisso com a transformação social.
Neste contexto, este documento servirá como eixo norteador das políticas educacionais do
município, determinando meta e estratégias a serem colocadas em prática nos próximos dez anos.
O Plano Municipal de Educação não se constitui num documento definitivo, mas, de
caráter flexível, permitindo ser adaptado a partir das mudanças e transformações que a sociedade
evidenciar. Reafirma-se, por meio deste documento, que pensar, planejar e promover a educação é
acreditar que ela pode fazer as transformações necessárias para que todos possam usufruir uma
sociedade mais justa, solidária e humana.
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2 CARACTERIZAÇÃO GERAL DO MUNICÍPIO
2.1 ASPECTOS GEOGRÁFICOS
O município de Cruzeiro do Iguaçu possui uma área de 161 quilômetros quadrados,
situados no Sudoeste do Paraná, numa altitude média de 470 metros acima do nível do mar,
latitude de 25º33´45´´Sul e longitude de 53º18´45´´ Oeste.
FIGURA 1 - Localização do município de Cruzeiro do Iguaçu

Fonte: Portal da Prefeitura Municipal de Cruzeiro do Iguaçu, 2015.
As principais distâncias do município a localidades de referência são: 491 quilômetros da
capital, pela Rodovia 277; 650 quilômetros do Porto de Paranaguá, também pela Rodovia 277; 65
quilômetros do aeroporto mais próximo que fica na cidade de Francisco Beltrão, com acesso pelas
Rodovias Pr-473, Pr-281 e Pr-180.
O relevo é uniforme, plano e suavemente ondulado, com amplas colinas, sendo os seus
limites, Norte e Leste, coincidentes com o Rio Iguaçu e Rio Chopim, respectivamente.
O município faz parte da região Pró-Caxias, composto de nove municípios que sofreram o
alagamento devido à construção da Usina de Salto Caxias. Fazem parte do Pró-Caxias os
municípios de Boa Esperança do Iguaçu, Cruzeiro do Iguaçu, Salto do Lontra, Nova Prata do
Iguaçu, São Jorge do Oeste, Quedas do Iguaçu, Três Barras do Paraná, Bela Vista da Aparecida e
Capitão Leônidas Marques.
Limita-se, ao Norte, com o município de Quedas do Iguaçu e Três Barras do Paraná, ao
Sul, com Dois Vizinhos, a Leste, com São Jorge D´Oeste e a Oeste, com Boa Esperança do
Iguaçu.
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FIGURA 2 - Municípios limítrofes de Cruzeiro do Iguaçu – 2015

Fonte: Portal da Prefeitura Municipal de Cruzeiro do Iguaçu, 2015

FIGURA 3 - Localidades de Cruzeiro do Iguaçu – 2010

Fonte: Plano Diretor de Ocupação e Uso do Solo de Cruzeiro do Iguaçu – PDOUS,2005.
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O município pertence à Comarca de Dois vizinhos e é composto por uma Sede Urbana,
pelo Distrito de Foz do Chopim e por nove comunidades rurais.
O Distrito de Foz do Chopim, com aproximadamente 305 famílias, é uma ilha entre o Rio
Chopim e o Rio Iguaçu, sendo a porta de entrada para quem chega ao município por meio da balsa,
fazendo divisa com o município de Quedas do Iguaçu. O Distrito encontra-se bem estruturado,
possuindo igreja, pavilhão de festas, ginásio de esportes, campo de futebol, escola e posto de
saúde, além da fábrica de Jeans Latreille.
Localiza-se, neste Distrito, uma praia artificial (antiga vila residencial da COPEL), formada
pela barragem da Usina de Salto Caxias. Esta área lazer possui uma infraestrutura com serviços de
lanchonete e bar, banheiros, churrasqueiras, estacionamentos, campo de futebol, campo para vôlei
de areia, serviço de guarda-vidas e polícia militar, com residência no local, para efetuar o
policiamento no período de veraneio. A praia atrai muitos visitantes, principalmente no verão.
Também no Distrito de Foz do Chopim localiza-se a Foz do Chopim Energética, uma usina
hidrelétrica que teve seu primeiro gerador inaugurado pelo governador do Estado do Paraná –
Jaime Lerner, no dia 11 de julho de 2001, e o segundo gerador, no dia 20 de setembro, do mesmo
ano. O projeto civil foi elaborado pela Construtora DM de Curitiba e o projeto hidráulico e
mecânico pela COPEL, sendo sua potência de 29,4 MWatts.
As outras comunidades que fazem parte do município são:
1. Linha Santa Catarina: com, aproximadamente, 53 famílias residentes na comunidade, sendo
que a mesma possui igreja, pavilhão de festas, posto de saúde e a Granja Santa Catarina, da
Sadia. A Granja possui 4 núcleos de 5 aviários, totalizando 20 aviários destinados para a recria
de matrizes. É também nessa comunidade que se localiza o aeroporto municipal. A padroeira
da Linha é Santa Catarina.
2. Linha Vera Cruz e Pedra do Ouro: são comunidades vizinhas, contando com,
aproximadamente, 62 famílias. Somente a Linha Vera Cruz possui igreja, pavilhão de festas e
campo de futebol.Santo Antonio é o padroeiro das duas comunidades.
3. Linha Mariot: moram nesta Linha, aproximadamente, 84 famílias. A comunidade possui igreja,
pavilhão de festas, campo de futebol, posto de saúde. O padroeiro da Linha é São Pedro.
4. Paineira do Iguaçu: aproximadamente, 24 famílias, residem nesta Linha, que possui igreja,
pavilhão de festas, campo de futebol sete e também um abatedouro. A padroeira da
comunidade é Nossa Senhora do Perpétuo Socorro.
5. Salto Canoas: formada por, aproximadamente, 22 famílias. A capela e pavilhão de festas desta
comunidade foram desativados.
6. Canoas: residem nesta comunidade, aproximadamente, 23 famílias. Possui igreja, pavilhão de
festas. A comunidade é denominada de Três Fronteiras, pois faz divisa com os municípios de
Dois Vizinhos e Boa Esperança do Iguaçu. Tem como padroeira, Nossa Senhora do Caravágio.
7.
Linha Alto Erveira: formada por, aproximadamente, 61 famílias. Possui igreja, pavilhão de
festas e campo de futebol. O padroeiro da comunidade é São José.
8.
Linha Erveira: aproximadamente, 42 famílias moram na comunidade que possui igreja,
pavilhão de festas e campo de futebol. Nesta região, passa o Rio Jaracatiá, formando uma bela
cachoeira. O padroeiro do Distrito é São Bom Jesus.
9. Linha Vai Já: formada por, aproximadamente, 54 famílias. Possui igreja, pavilhão de festas,
quadra de esportes, cancha de bocha, posto de saúde. O padroeiro desta comunidade é São
Roque.
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2.2 ASPECTOS HISTÓRICOS
2.2.1 A História
Em1935,1 Atanásio Pires, procurando um local apto para cultivar frutas cítricas (em
especial a laranja),partiu de Vista Alegre, pelo Rio Chopim, chegando em uma região de saltos e
cachoeiras. Considerando o local ideal para o plantio de laranjas retornou para Barro Preto (cidade
de Coronel Vivida), a fim de buscar a sua família.
A região onde Atanásio Pires se fixou era coberta de mata nativa, a caça e a pesca eram fatores
significativos na alimentação da família. Ao explorar a região, algumas de suas descobertas se
tornaram históricas.
Atanásio Pires percebeu a existência de um rio, este bem próximo àquele por onde havia
chegado na região. Como ele tirava o couro dos animais e o vendia em Vila Nova (cidade de Pato
Branco), as pessoas ficaram conhecendo-o como o morador de Dois Vizinhos (referindo-se à
proximidade dos dois rios).
Utilizando-se de uma árvore denominada de Timbaúva (barra do rio), Atanásio Pires, construiu
uma canoa de 12 metros de comprimento e um metro de largura. Na parte que compunha o revezo
da galhada, fez a proa, e na parte de revezo das raízes, fez o bico, de modo que a canoa ficou
resistente impedindo as rachaduras tanto na ponta quanto no leme. Como esta árvore ficava
próximo a um rio, este recebeu a denominação de Rio Canoas (rio que faz a divisa dos municípios
de Cruzeiro do Iguaçu e Boa Esperança do Iguaçu).
Durante uma caçada, foram mortas 12 antas e jogadas simplesmente em um rio, sem que
ninguém as consumisse. Esse episódio acabou dando origem ao nome do rio,ficou conhecido
como o Rio Doze Antas (afluente do Rio Canoas).
Depois deste episódio, em uma época de muita chuva, Atanásio Pires acompanhado por seus
filhos, Joaquim, Ricardo e Antônio, seguiram pela costa dos Rios Chopim, Iguaçu e Canoas até a
barra do atual Rio Cruzeiro do Iguaçu, para caçarem. Permaneceram no local, vários dias, sem
conseguirem caça alguma. Como a fome era insuportável, acabaram por matar um dos cachorros
que os acompanhavam. Depois de alimentados, ao saírem do local, avistaram um veado pardo.
Nessa passagem, Atanásio disse aos filhos: - “A partir de hoje matamos somente a caça que
podemos comer”, considerando aquele episódio um castigo pela morte das 12 antas lançadas ao
rio. Em razão desse acontecimento, nomeou o Rio de Miserável e mais tarde, com a chegada de
outros moradores, o local ficou conhecido como “Povoado Miserável”.
Atanásio Pires possuía um território de cerca de 8.060 hectares de terra compreendidos entre a
barra do Rio Chopim, descendo à barra do Rio Canoas e subindo até o Rio Miserável (Cruzeiro do
Iguaçu). Seu “império” perfazia mais de 50% do território de Cruzeiro do Iguaçu.
Decorridos de quatro a cinco anos, chegou o segundo morador, Felipe Gaudinski, vindo do Rio
Grande do Sul, após envolver-se numa briga. Refugiado na mata, acabou por se encontrar com
Atanásio, do qual comprou um pedaço de terra.
O terceiro morador a chegar na região foi Turtuliano Dias, conhecido por João Padilha. Este
colocou a primeira balsa no rio, com o objetivo de efetuar a travessia de cavalos roubados do
Estado de Santa Catarina por dois homens conhecidos como Gregório e Bernardo Caroço. Os
1

Consta nos registros de Dois Vizinhos e Cruzeiro do Iguaçu, que o primeiro morador chegou a Foz do
Chopim em 1928, acontecimento este não verídico. Em 1928, o Senhor “Melami”, sogro de seu Atanásio
Pires, localizou a Barra do Rio Santana em Barro Preto, hoje, cidade de Coronel Vivida, em cujo local
Atanásio chegou no ano de 1935.
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cavalos eram vendidos na Colônia de Campo Novo (Quedas do Iguaçu e Laranjeiras do Sul), mas
em pouco tempo, a polícia de Clevelândia tomou as devidas providências afundando a balsa.
Outros moradores começaram a chegar e adquirir um pedaço de chão, como as famílias
Miranda (1955), Vieira e a família de Ricardo Ferreira, primeira pessoa a chegar nas terras que
hoje pertencem ao perímetro urbano de Cruzeiro do Iguaçu. Nesta época eram abertas picadas e as
áreas de terras divididas em sítios, que por sua vez eram vendidos pelos pioneiros que aos poucos
chegavam ao local. Com a divisão das terras, o Povoado Miserável passou a chamar-se Divisor.
Um fluxo maior de migrantes ocorreu no ano de 1957. Nessa época, o Divisor (Colônia das
Missões) pertencia ao município de Marrecas (hoje Francisco Beltrão). No momento em que foi
aberta a primeira estrada de acesso ao local, onde existia o cruzamento de duas picadas
(estradinhas) que davam acesso ao Rio Iguaçu, um chefe de Viação e Obras, denominado Roberto
Grando, denominou o local de Cruzeiro do Iguaçu.
Em 28 de novembro de 1960, pela Lei nº 4.245, Dois Vizinhos foi emancipado, passando
Cruzeiro do Iguaçu à categoria de Distrito, em 9 de abril de 1965.
A área urbana foi definida em 1972, sendo que as primeiras casas construídas na Rua “H”
(hoje denominada Avenida Treze de Maio), iniciaram o primeiro núcleo urbano. A ocupação foi
ocorrendo linearmente entre a Rua “O” (hoje denominada Rua Atanásio Pires) e Rua “T” (hoje
composta pela Rua Deputado Arnaldo Busato e parte da Avenida Treze de Maio).
Em 1976 foi asfaltada a estrada que liga Dois Vizinhos a Quedas do Iguaçu, motivando a
segunda ocupação, entre as ruas Deputado Arnaldo Busato e Constantino Mezzomo, e a Avenida
Treze de Maio e a Rua Nossa Senhora da Saúde.
Pela Lei Estadual nº 9.232, de 26 de abril de 1990, Cruzeiro do Iguaçu foi elevado à categoria
de município. Em 1º de setembro de 1991 realizou-se o plebiscito de desmembramento, havendo
1.572 votos favoráveis, 188 contra, 17 nulos e 14 brancos. A fundação deu-se em 1º de janeiro de
1993.
No dia 3 de outubro de 1992, foi eleito o primeiro prefeito, Luiz Alberi Kastener Pontes, tendo
como vice-prefeito, Paulo Sérgio Ribas Santiago. Nesta época, os vereadores eleitos foram:
Agustinho Vitto, Alcides Vacca, Antoninho Zucco Pitro Belli, Dalmir João Turmina, José Nilton
de Souza, Moacir Vicente Teixeira, Neudir Antônio Giachini, Nivio Brezezinski e Reni Kovalski.
Com a saída do vereador Neudir Giachini que assumiu a Secretaria Municipal da Agricultura,
tomou posse em seu lugar, Marcos Geraldo Witeck. Nesse período, dirigiram a Presidência da
Câmara Municipal de Vereadores, na primeira gestão, os vereadores: o 1º biênio Dalmir João
Túrmina, o 2º biênio, José Nilton de Souza (1995) e Alcides Vacca (1996).
Na eleição de outubro de 1996 foi eleito para prefeito, Paulo Sérgio Ribas Santiago e Paulo
Ernesto Cappellesso, como vice-prefeito. A Câmara de Vereadores ficou assim constituída:
Aquilino Macagnan, Nivio Brezezinski, José Nilton de Souza, Dalmir João Túrmina, Gilson
Bertoncello, Antonio de Jesus de Oliveira, Ivani Ceroni e Atílio Zaffari. A Presidência da Câmara
de Vereadores nesta gestão foi dirigida por: no 1º biênio, Nívio Brezezinski e 2º biênio José Nilton
de Souza.
Na eleição de outubro de 2000, o prefeito Paulo Sérgio Ribas Santiago foi reeleito para um
novo mandato em conjunto com Luiz Antonio Dal Prá, ficando a Câmara de Vereadores assim
constituída: Lurdes Bertoldo, Ari de Oliveira Guedes, Atílio Zaffari, Dalmir João Túrmina, Gentil
Bertoldo, Nívio Brezezinski, José França, Jose Nilton de Souza e Nilza Cardoso Vieira. Ficando
com a Presidência da Câmara de Vereadores nesta gestão: no 1º biênio Nívio Brezezinski e no 2º
biênio Dalmir João Túrmina.
Na eleição de 2004, Dilmar Túrmina foi eleito com cem por cento dos votos válidos, tendo
como vice-prefeito Luiz Alberi Kastener Pontes. O Poder Legislativo ficou assim composto:
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Lurdes Bertoldo, Gilson Bertoncello, Eloir Pinto Paz, Luis Carlos Fretta, Jairo Ribeiro dos Santos,
Reni Kovalski, José França, Ari de Oliveira Guedes e Valdir Reffatti. A Presidência da Câmara no
1º biênio ficou com Eloir Pinto Paz e no 2º biênio Lurdes Bertoldo.
Nas eleições de 2008 Dilmar Túrmina foi reeleito para novo mandato, tendo como viceprefeito Luiz Alberi Kastener Pontes. O Poder legislativo ficou composto da seguinte forma:
Adilson Zaffari, Jairo Ribeiro dos Santos, Jovânia Piva, Lidio Bertoldo, Luiz Carlos Fretta, Lurdes
Bertoldo, Reni Kovalski e Sadi Francischini. A Presidência da Câmara no 1º biênio ficou com
Luiz Carlos Fretta, no 1º ano do 2º biênio Adilson Zaffari e no 2º ano do 2º biênio Jairo Ribeiro
dos Santos.
Nas eleições de 2012 foi eleito como Prefeito Luiz Alberi Kastener Pontes e vice-prefeito Reni
Kovalski. O Poder Legislativo ficou assim composto: Ari de Oliveira Guedes, Elton dos Santos
Major, Flavio dos Santos, Idemar Grassi, Lurdes Bertoldo, José Bertoldo, José França, Jovânia
Aparecida Piva e Silvio Antonio Viganó. A Presidência da Câmara no 1º biênio ficou com Lurdes
Bertoldo, e no 2º biênio encontra-se sob responsabilidade de Elton dos Santos Major.
2.3 ASPECTOS POPULACIONAIS
A população urbana e rural do município, entre os anos de 1970 a 2010, encontrava-se
assim distribuída:
TABELA 1 - População total de Cruzeiro do Iguaçu, 1970/2010
Rural

Urbana

Ano

Total
Habitantes

%

Habitantes

%

1970

9.340

96,44

345

3,56

9.685

1975

7.431

96,54

266

3,46

7.697

1980

9.082

91,35

860

8,65

9.994

2000

2.375

46,00

2.790

54,00

5.165

2005

1.944

36,00

3.486

64,00

5.430

2010

1655

38,68

2623

61,31

4.278

Fonte: Serviço Autônomo Paraná Cidade, 2010.

2.4. ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS
Responsável por 46% do PIB (Produto Interno Bruto) municipal, o setor agropecuário
merece uma atenção especial para o seu desenvolvimento. Embora nem toda a população seja
ligada às atividades rurais, aproximadamente, 81% declara um alto grau de insatisfação com o
setor. Os produtos rurais são vistos com uma certa preocupação, sendo que 86% dos produtores
declaram que, o setor agropecuário do município, está em queda ou estagnado, quando comparado
a outras regiões do Estado.A participação da indústria, na economia do município, é pequena,
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contribuindo em menos de 1% do PIB municipal. Os produtos minerais, não metálicos, produtos
alimentares e a extração de minerais, são os produtos mais importantes da manufatura local. De
acordo com o IBGE (censo de 2010), o setor de serviços contribui para a formação do PIB
municipal em torno de 53%.
A carne, o leite e ovos somam os principais produtos agrosilvopastoris. Do ponto de vista
econômico, destaca-se a agropecuária, existem no município diversas culturas como:
bovinocultura, suinocultura, avicultura, apicultura, piscicultura, ovinocultura, cultura de milho,
soja, cana de açúcar, fumo, hortaliças e fruticultura. Os grandes produtores, que desenvolvem as
culturas de soja e milho, têm modos de cultivo baseado no plantio direto e, utilizam-se da
mecanização e dos defensivos agrícolas em suas lavouras. Nestas propriedades, as atividades são
alternadas entre as culturas de verão e inverno.

FIGURA 4 - Setores responsáveis pelo Produto Interno Bruto do município - 2010

Font
e: IBGE – 2010.

2.5. ASPECTOS CULTURAIS
2.5.1 Principais Eventos
O principal evento do município é o tradicional Show da Virada que ocorre todos os anos
na Praia Artificial, na noite de 31 de dezembro localizada no distrito de Foz do Chopim. Nesta data
é realizada a queima de fogos com show na orla da praia, evento que costuma reunir cerca de
10.000 pessoas, entre turistas e munícipes.
Outro evento importante é a Romaria de Nossa Senhora da Saúde, comemorada no mês de
novembro, no Santuário de Nossa Senhora da Saúde, localizado a 600 metros da cidade de
Cruzeiro do Iguaçu, tendo como fundador Monsenhor Eduardo Rodrigues Machado. A primeira
Romaria aconteceu no dia 24 de novembro de 1991. Neste mesmo dia, as capelas do município
fixaram 14 cruzes no decorrer da subida do Monte Calvário, criando assim a Via-Sacra.
Os outros eventos são a Festa de Aniversário do município, comemorada no dia 26 de abril;
o Festival do Entre Rios da Canção, que é realizado a cada dois anos; as tradicionais Festas
Juninas; as Festas Religiosas, como a festa da Padroeira da Matriz, Nossa Senhora de Fátima; a
tradicional Festa do Motorista, realizada no Distrito de Foz do Chopim, em comemoração ao seu
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Padroeiro, que é São Cristóvão. Também fazem parte dos eventos tradicionais, os Jogos da
Semana do Município, os espetáculos anuais de danças e música, e o tradicional Rodeio, que
acontece todos os anos no CTG Sinuelo do Iguaçu, que reforça a origem gaúcha dos habitantes da
região.
Para a realização desses eventos são utilizados espaços físicos como a Praia Artificial, o
Centro Comunitário Pastoral, Dom Agustinho José Sartori, da Igreja Matriz Católica; o Clube da
Associação Cruzeirense; o Ginásio de Esportes e o Centro de Eventos localizado na Prainha
Artificial, no Distrito de Foz do Chopim.
3 DIAGNÓSTICO EDUCACIONAL DO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU
3.1 Educação Infantil
A Educação Infantil compreende a idade de 0 (zero) a 5 (cinco) anos sendo que de 0 (zero)
a 3 (três) anos o atendimento é ofertado em creches e de 4 (quatro) e 5 (cinco) anos em préescolas. A Educação Infantil sendo a primeira etapa da educação básica tem como finalidade o
desenvolvimento integral da criança em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social,
complementando a ação da família e da comunidade.
Nessa perspectiva o currículo constitui-se como um conjunto de práticas que buscam
articular as experiências e os saberes das crianças com os conhecimentos que fazem parte do
patrimônio cultural, artístico, ambiental, científico e tecnológico, de modo a promover o
desenvolvimento integral de crianças de 0 a 5 anos de idade.
Segundo o Censo- IBGE, 2010, o número de crianças no município de 0 a 5 anos era de
363 crianças, divididos por faixa etária conforme a tabela:
TABELA 2 – Número de habitantes de 0 a 5 anos, por faixa etária
Faixa etária (anos)
Total
Menores de 1 ano
52
1
55
2
47
3
62
4
70
5
77
Fonte: Censo – IBGE, 2010

Atualmente o município possui 155 (cento e cinquenta e cinco) matriculas na modalidade
de Educação Infantil na faixa etária de 2 a 5 anos nas Instituições da rede pública. O município não
possui instituições privadas de educação infantil. A tabela a seguir mostra o numero de matriculas
do ano de 2011 a 2014:
TABELA 3–Matriculas na Educação Infantil
Ano
2011
2012
164
163
Matriculas

2013
146

2014
149

Fonte: Censo Escolar – 2011 – 2014
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A oferta e a demanda da educação infantil, no município, são compatíveis, para a idade de
quatro e cinco anos, para as crianças de três anos a demanda é maior que a oferta, havendo lista de
espera prioriza-se as famílias de baixa renda ou em situação de vulnerabilidade, e as mães, ou
responsáveis, que trabalham fora.
Das 155 crianças da Educação Infantil que freqüentam a escola muitos são oriundos do
Programa Bolsa família, sendo o que caracteriza de forma prioritária o perfil dos educandos, sendo
a renda classificada entre baixa a média. Conforme mostra a tabela abaixo:
2011
37

TABELA 4– Alunos da Educação Infantil oriundos do Bolsa Família
2012
2013
2014
2015
40
28
28
32

Fonte: Secretaria de Assistência Social.

A rede Municipal de Ensino de Cruzeiro do Iguaçu, no que diz respeito a educação infantil,
é composta da seguinte forma:
Centro Municipal de Educação Infantil Raio de Sol
Rua Paraná, Cruzeiro do Iguaçu – Pr
Nº de alunos: 59
Nº de professores: 07
Nº de demais Profissionais: 05
Escola Municipal Cruzeiro do Iguaçu – E. I e E. F
Rua Deputado Arnaldo Busato 886, Cruzeiro do Iguaçu – Pr
Nº de alunos: 66
Nº de professores: 07
Nº de demais Profissionais: 17
Escola Municipal Foz do Chopim – E. I e E. F
Rua Toledo, Cruzeiro do Iguaçu – Pr
Nº de alunos: 38
Nº de professores: 05
Nº de demais Profissionais: 13
A relação aluno/professor na Educação Infantil corresponde a cada 12 alunos, por
educador.
3.1.1 Infraestrutura das escolas
De acordo com pesquisas realizadas nas unidades escolares, formou-se as seguintes avaliações:
TABELA 5 - Infraestrutura geral da Escola Municipal Cruzeiro do Iguaçu – 2015
Escola:
Diretor(a):
Endereço:

IDENTIFICAÇÃO
Escola Municipal Cruzeiro do Iguaçu
Lurdes Scotini
Rua deputado Arnaldo Busato, 886
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CEP:
Telefone:
Dependência Administrativa:

85.598-000
46-35721570
Federal
Urbana

Localização:

Municipal
x
Rural

Privada

x

Conveniada c/ Poder Público:

Prédio:

Estadual

Municipal

Federal

X
INFRAESTRUTURA
Estadual
Municipal
x
SIM

Prédio compartilhado:
Acessibilidade:
Terreno plano:

Estadual

NÃO
x

x
x
DEPENDÊNCIAS EXISTENTES NA ESCOLA
SIM
NÃO

Almoxarifado
Alojamento
Área verde
Auditório
Banheiro adequado a alunos
c/deficiência ou mobilidade
reduzida
Banheiro adequado à
Educação Infantil
Banheiro c/chuveiro
Banheiro dentro prédio
Biblioteca
Cozinha
Dependências e vias
adequadas a alunos com
deficiência
Despensa
Espaço Administrativo
Laboratório de ciências
Laboratório informática
Lavanderia
Parque infantil
Pátio coberto
Pátio descoberto
Quadra de Esporte coberta
Quadra de esportes

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
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descoberta
Rampas de acesso
x
Refeitório
x
Sala de leitura
Sala de recursos
x
multifuncionais AEE
Sala professores
x
Sala secretaria
x
Número de salas de aula existentes na escola
14
Número de salas utilizadas como salas de aula
11
Rede
Poço Artesiano
Pública
Abastecimento de água:
x
Rede Publica Gerador
Abastecimento de Energia
x
Elétrica:
Rede Publica
Esgoto Sanitário:

Destinação do lixo:

Fossa

x

Cisterna/Poço
Outros

Inexistente

X
Coleta
periódica
x
SIM

Salas climatizadas:
Extintores
Acesso à Internet:
Alimentação escolar
Possui supervisão
Possui atendimento
Multidisciplinar
Formação continuada
Transporte escolar

Queima

Enterra

Joga em outra área

NÃO
x
x
x
x

X
X
X
x

Situação do atendimento pedagógico:
Ótimo
Supervisão
Atendimento Multidisciplinar
Formação continuada

Bom

Regular

Ruim

Inadequado

Inexistente

x
x
X

Situação Jurídico-Financeira da escola:
Adequado

Revisão
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PPP

X

APMF

X

PDE

X

PDDE

X

Mais Educação

x

RECURSOS HUMANOS
Total de Professores
Total de funcionários administrativos
Total de funcionários de serviços gerais
Total de funcionários da escola:
Nº de alunos matriculados Educação Especial
Nº de alunos matriculados Educação Infantil (Pré)
Nº de alunos matriculados Ensino Fundamental (1º ao 5º)
Nº de alunos matriculados Creche (0 a 3 anos)
TRANSPORTE ESCOLAR PÚBLICO
SIM
Existente
X
Total de alunos transportados

20
02
06
28
04
64
244
0
NÃO
139

TABELA 6 - Infraestrutura geral da Escola Municipal Foz do Chopim – 2015
Escola:
Diretor(a):
Endereço:
CEP:
Telefone:
Dependência Administrativa:
Localização:
Conveniada c/ Poder Público:

Prédio:

IDENTIFICAÇÃO
Escola Municipal Foz do Chopim
Claudia M. da Cunha
Rua Toledo S/N
85.598-000
46-35721646
Federal
Estadual
Municipal
x
Urbana
Rural
x
Estadual
Municipal
X
INFRAESTRUTURA
Estadual
Municipal

Privada

Federal

x
SIM

NÃO
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Prédio compartilhado:
Acessibilidade:
Terreno plano:

x
x
x
DEPENDÊNCIAS EXISTENTES NA ESCOLA
SIM
NÃO
x

Almoxarifado
Alojamento
Área verde
x
Auditório
Banheiro adequado a alunos
c/deficiência ou mobilidade
x
reduzida
Banheiro adequado à
x
Educação Infantil
Banheiro c/chuveiro
x
Banheiro dentro prédio
x
Biblioteca
x
Cozinha
x
Dependências e vias
adequadas a alunos com
x
deficiência
Despensa
Espaço Administrativo
x
Laboratório de ciências
Laboratório informática
x
Lavanderia
Parque infantil
x
Pátio coberto
x
Pátio descoberto
x
Quadra de Esporte coberta
x
Quadra de esportes
descoberta
Rampas de acesso
Refeitório
Sala de leitura
Sala de recursos
x
multifuncionais AEE
Sala professores
x
Sala secretaria
x
Número de salas de aula existentes na escola
9
Número de salas utilizadas como salas de aula
06
Rede
Poço Artesiano
Pública
Abastecimento de água:
X

x
x

x
x
x

x
x
x
x

Cisterna/Poço
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Rede Publica
Abastecimento de Energia
Elétrica:

Outros

Fossa

Inexistente

X
Rede Publica

Esgoto Sanitário:

Destinação do lixo:

Gerador

X
Coleta
periódica
X
SIM

Salas climatizadas:
Extintores
Acesso à Internet:
Alimentação escolar
Possui supervisão
Possui atendimento
Multidisciplinar
Formação continuada
Transporte escolar

Queima

Enterra

Joga em outra área

NÃO
x
x
x
x

X
X
X
x

Situação do atendimento pedagógico:
Ótimo
Supervisão
Atendimento Multidisciplinar
Formação continuada

Bom

Regular

Ruim

Inadequado

Inexistente

x
x
X

Situação Jurídico-Financeira da escola:
Adequado
PPP

X

APMF

X

Revisão

PDE
PDDE

X

Mais Educação

x

RECURSOS HUMANOS
Total de Professores
Total de funcionários administrativos
Total de funcionários de serviços gerais

11
02
04

19

Total de funcionários da escola:
Nº de alunos matriculados Educação Especial
Nº de alunos matriculados Educação Infantil (Pré)
Nº de alunos matriculados Ensino Fundamental (1º ao 5º)
Nº de alunos matriculados Creche (0 a 3 anos)
TRANSPORTE ESCOLAR PÚBLICO
SIM
Existente
X
Total de alunos transportados

17
02
34
91
0
NÃO
28

TABELA 7 - Infraestrutura geral do Centro Municipal de Educação Infantil Raio de Sol – 2015
IDENTIFICAÇÃO
Centro Municipal de Educação Infantil Raio de Sol
Vania. P. L. Savighago

Escola:
Diretor(a):
Endereço:
CEP:
Telefone:
Dependência Administrativa:

Rua Paraná, 1071
85.598-000
46-35721304
Federal
Estadual
Urbana

Localização:
Conveniada c/ Poder Público:

Prédio:

x
Municipal

Estadual

Privada

Federal

X
INFRAESTRUTURA
Estadual
Municipal
x
SIM

Prédio compartilhado:
Acessibilidade:
Terreno plano:

Municipal
x
Rural

NÃO
x

x
x
DEPENDÊNCIAS EXISTENTES NA ESCOLA
SIM
NÃO
x

Almoxarifado
Alojamento
Área verde
Auditório
Banheiro adequado a alunos
c/deficiência ou mobilidade
reduzida
Banheiro adequado à
Educação Infantil

x
x
x
x
x
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Banheiro c/chuveiro
x
Banheiro dentro prédio
x
Biblioteca
Cozinha
x
Dependências e vias
adequadas a alunos com
deficiência
Despensa
Espaço Administrativo
Laboratório de ciências
Laboratório informática
Lavanderia
x
Parque infantil
x
Pátio coberto
Pátio descoberto
x
Quadra de Esporte coberta
Quadra de esportes
descoberta
Rampas de acesso
Refeitório
Sala de leitura
Sala de recursos
multifuncionais AEE
Sala professores
Sala secretaria
x
Número de salas de aula existentes na escola
03
Número de salas utilizadas como salas de aula
03
Rede
Poço Artesiano
Pública
Abastecimento de água:
x
Rede Publica Gerador
Abastecimento de Energia
x
Elétrica:
Rede Publica

Fossa

Esgoto Sanitário:

Destinação do lixo:
Salas climatizadas:
Extintores
Acesso à Internet:
Alimentação escolar

x

x
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X

Cisterna/Poço
Outros

Inexistente

X
Coleta
periódica
x
SIM

Queima

Enterra

Joga em outra área

NÃO
x
x
x
x

21

Possui supervisão
Possui atendimento
Multidisciplinar
Formação continuada
Transporte escolar

x
x
x
x

Situação do atendimento pedagógico:
Ótimo
Supervisão
Atendimento Multidisciplinar
Formação continuada

Bom

Regular

Ruim

Inadequado

Inexistente

x
x
x

Situação Jurídico-Financeira da escola:
Adequado
PPP

Revisão

x

APMF

X

PDE
PDDE

x

Mais Educação

X

RECURSOS HUMANOS
Total de Professores
Total de funcionários administrativos
Total de funcionários de serviços gerais
Total de funcionários da escola:
Nº de alunos matriculados Educação Especial
Nº de alunos matriculados Educação Infantil (Pré)
Nº de alunos matriculados Ensino Fundamental (1º ao 5º)
Nº de alunos matriculados Creche (0 a 3 anos)

07
01
02
10
0
57
0
0

Existente
Total de alunos transportados

TRANSPORTE ESCOLAR PÚBLICO
SIM
x

NÃO
19

Das três escolas municipais foram avaliados alguns itens, considerados como padrão
mínimo para o funcionamento destas instituições.
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Conforme as tabelas apresentadas acima percebe-se que ambas as unidades tem
necessidade de auditórios, laboratórios de ciências, refeitório, salas de leitura para incentivo a esta
pratica também não possui ligação com a rede de esgoto, a destinação dos resíduos sanitários é
feita através de fossa séptica. Porém, principalmente no centro de Educação Infantil há várias
locais para serem implantados como bibliotecas, salas de administrativo, banheiros adaptados a
educação infantil, laboratórios e quadras. Alguns dos itens apontados como existentes, nas três
unidades, precisam ser melhorados, pois se apresentam regulares que são: as salas para serviços
administrativo-pedagógicos e de apoio, pintura dos prédios, brinquedos externos (playground) as
bibliotecas possuem acervo atualizado as instalações sanitárias que não são completas, as
adequações às características das crianças com necessidades educacionais especiais, o espaço para
refeitório, a atualização das bibliotecas tanto para crianças, como para professores

3.1.2 Atendimento Pedagógico

Nas Unidades Educacionais de Educação Infantil do município há o acompanhamento da
equipe pedagógica, realizado através das coordenações das instituições e também da coordenação
da Secretaria Municipal de Educação. A avaliação do aluno é elaborada semestralmente
juntamente com a equipe pedagógica e os professores. Quanto à avaliação do trabalho dos
professores é realizado pela direção, equipe da escola e da Secretaria Municipal da Educação.
As escolas municipais contam com ainda com uma psicóloga concursada, com 40 horas
para realizar as avaliações dos alunos que apresentam alguma dificuldade, bem como acompanhar
as suas necessidade e prestar ajuda aos professores, conta também com uma fonoaudióloga
contratada por 20 horas para atender os alunos que possuem dificuldades na linguagem,
motricidade facial, voz, ou na escrita. Também há disponibilidade de uma nutricionista contratada
por 20 horas para elaborar o cardápio para Rede Municipal, acompanhar o preparo e distribuição
dos alimentos para os alunos, e também orientar as merendeiras, professores e alunos.

3.1.3Situação jurídico-financeira das escolas:

Os recursos financeiros de duas escolas do município são provenientes da prefeitura
municipal, do PDDE e de promoções feita juntamente com a APMF.
Já o CMEI Raio de Sol é totalmente mantida com recursos financeiros da prefeitura
municipal, não possui recursos próprios, por não ter constituído a APMF e Conselho Escolar,
estando em andamento para a constituição da mesma.
As escolas mantêm um bom relacionamento com os outros setores da administração
municipal.
O PPP e o Regimento Escolar estão de acordo com as normas exigidas pela esfera estadual
e nacional dando suporte a comunidade escolar.
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3.1.4 Relação Escola X Família
A relação entre família e escola na Educação Infantil ainda é maior do que nas demais
etapas de ensino, porém não é o suficiente para estabelecer um amplo acompanhamento das
crianças
Os pais, geralmente são solicitados para reuniões bimestrais, palestras e também para tratar
especificamente de assuntos relacionados diretamente com os educandos.
3.1.5 Formação de Docentes– Educação Infantil
Quanto a formação e capacitação dos docentes, os mesmos se encontram no seguinte nível:
TABELA 8– Formação de Docentes – Rede Municipal Ed. Infantil
FORMAÇÃO DOCENTE
UNIDADE
Nº DE
GRADUADOS
PÓSESCOLAR
PROFESSORES
GRADUADOS
07
07
07
CMEI
07
07
04
EMCI
05
05
03
EMFC
TOTAL
19
19
14
Fonte: Censo Escolar

3.1.6 Formação Continuada
Os professores da Rede Municipal de Ensino possuem a Formação em Exercício
assessorado pela Professora Doutora Marta Chaves da Universidade Estadual de Maringá – UEM
.Com o tema de estudo: Organização do Trabalho Pedagógico com Arte e Literatura Infantil:
Orientações Teórico-Metodológicos, que é especialmente e diretamente efetuada com os
professores da Educação Infantil.Além das formações oferecidas pela Editora positivo, por meio
do convênio estabelecido com a empresa.
Os demais profissionais da educação, participam do programa Pró-Funcionário, fornecido
pelo MEC, também participam de palestras e cursos diversos, geralmente realizados uma vez por
ano.
3.1.7Transporte Escolar

O transporte escolar utilizado pelos educandos é disponibilizado pela Secretaria Municipal
de Educação sendo suficiente para atender todos os alunos, o roteiro é realizado em todas as
comunidades rurais, porém não há monitor para acompanhar as crianças, principalmente os da
Educação Infantil, segue o número de alunos que utilizam o transporte:
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TABELA 9 – Número de alunos Ed. Infantil – Transporte Escolar
Unidade
2011
2012
2013
2014
33
28
24
22
EMCI
11
09
09
06
EMFC
19
11
08
07
CMEI
63
48
41
35
TOTAL

2015
31
11
09
51

Fonte: Censo Escolar

3.1.8 Material Didático
O município há 02 anos adotou o material apostilado do Positivo para alunos da Educação
Infantil e também para os professores, este oferecido de forma gratuita para todos. Além do
material o convênio com a Editora proporciona a Formação dos Profissionais, através de cursos
que realizados diretamente no município.
Recursos da Manutenção de Desenvolvimento da Educação e os gastos da Secretaria
Municipal de Educação
TABELA 10 – Gastos com Educação Infantil
Ano
Valor R$/ ano
% que representa
2011
215.419,55
7,97
2012
185.808,50
6,45
2013
115.166,95
3,59
2014
860.822,99
22,10
2015
883.200,00
21,05
Fonte: Setor de Contabilidade – Prefeitura Municipal de Cruzeiro d Iguaçu
A manutenção dos equipamentos da Rede Municipal de Ensino é realizada através da
Prefeitura Municipal, por meio dos trabalhadores técnicos do quadro de funcionários ou através de
serviços terceirizados contratos por meio de processo licitatório.
3.2 Ensino Fundamental
Segundo o Censo- IBGE, 2010, o número de crianças no município de 0 a 5 anos era de
689 crianças, divididos por faixa etária conforme a tabela:
TABELA 11– Número de habitantes de 6 a 14 anos, por faixa etária
Faixa etária (anos)
Total
6
61
7
64
8
67
9
92
10
80
11
81
12
59
13
97
14
88
Fonte: Censo – IBGE, 2010
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No ano de 2015 há 638 alunos matricula dos na RME, 351 alunos matriculados nos Anos
Iniciais do Ensino Fundamental e 287 nos Anos Finais do Ensino Fundamental.
Temos vagas em todas as turmas e em todas as escolas do município.
Destes alunos que frequentam o ensino fundamental boa parte são oriundos de famílias
beneficiárias do Programa Bolsa Família, como se observa na tabela abaixo:
TABELA 12 – Alunos do Ensino Fundamental oriundos do Bolsa Família
2012
2013
2014
2015
132
103
103
136
Fonte: Secretaria de Assistência Social.
2011
135

Não há no município de Cruzeiro do Iguaçu, escolas que atendem exclusivamente
população do Campo, Indígena, ou Quilombola.
O atendimento aos alunos portadores de necessidades educacionais especiais é realizado da
seguinte forma:
Classe Especial: 01 turma na Escola Municipal Cruzeiro do Iguaçu.
01 turma na Escola Municipal Foz do Chopim.
Sala de Recursos: 02 turma na Escola Municipal Cruzeiro do Iguaçu
01 turma na Escola Municipal Foz do Chopim
As turmas de Sala de Recursos Multifuncional funcionam no período matutino e
vespertino, atendendo os alunos já avaliados em contraturno, com cronograma específico de
acordo com a sua dificuldade.
Na Rede Estadual há apenas uma sala de recurso adaptada.
A Rede de Ensino de Cruzeiro do Iguaçu conta com as seguintes Unidades Escolares que
ofertam o Ensino Fundamental:
Colégio Estadual Dr. Arnaldo Busato –E. F e M.
Av. 26 de Abril, 1483, Cruzeiro do Iguaçu – Pr
Nº de alunos: 243
Nº de professores: 22
Nº de demais Profissionais: 14
Escola Municipal Cruzeiro do Iguaçu – E. I e E. F
Rua Deputado Arnaldo Busato 886, Cruzeiro do Iguaçu – Pr
Nº de alunos: 248
Nº de professores: 20
Nº de demais Profissionais: 17
Escola Municipal Foz do Chopim – E. I e E. F
Rua Toledo, Cruzeiro do Iguaçu – Pr
Nº de alunos: 88
Nº de professores: 11
Nº de demais Profissionais: 13
Escola Estadual Irmã Celestina Maria –E. F
Rua são Marcos,s/n, Cruzeiro do Iguaçu – Pr
Nº de alunos: 57
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Nº de professores: 11
Nº de demais Profissionais: 9
Nota: No número de demais profissionais, ressalta-se que os que atendem a educação infantil, são os
mesmos do Ensino Fundamental

3.2.1 Infraestrutura das Escolas:

O atendimento ao Ensino Fundamental dos anos Iniciais é realiza na escola Municipal
Cruzeiro do Iguaçu e escola Municipal Foz do Chopim. A analise da infraestrutura destas
unidades, é a mesma da Tabela 5 e Tabela 6. De acordo com levantamento realizado nas unidades
CEDAB – Colégio Estadual Dr. Arnaldo Busato, EEICM – Escola Estadual Irmã Celestina Maria,
as quais atendem o Ensino fundamental dos anos Finais, quanto a infraestrutura formou-se a
avaliação abaixo:
TABELA 13 - Infraestrutura geral da Colégio Estadual Dr. Arnaldo Busato Iguaçu – 2015
Escola:
Diretor(a):
Endereço:
CEP:
Telefone:
Dependência Administrativa:
Localização:
Conveniada c/ Poder Público:

Prédio:

Prédio compartilhado:
Acessibilidade:
Terreno plano:

IDENTIFICAÇÃO
Colégio Estadual Dr. Arnaldo Busato
Leonir Ghelen
Av. 26 de Abril, 1483
85.598-000
46-35721165
Federal
Estadual
Municipal
x
Urbana
Rural
x
Estadual
Municipal
x
INFRAESTRUTURA
Estadual
Municipal
x
SIM
NÃO

Privada

Federal

x
x
x
DEPENDÊNCIAS EXISTENTES NA ESCOLA
SIM
NÃO

Almoxarifado
Alojamento
Área verde
Auditório

x
x
x
x
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Banheiro adequado a alunos
c/deficiência ou mobilidade
reduzida
Banheiro adequado à
Educação Infantil
Banheiro c/chuveiro
x
Banheiro dentro prédio
x
Biblioteca
x
Cozinha
x
Dependências e vias
adequadas a alunos com
x
deficiência
Despensa
x
Espaço Administrativo
x
Laboratório de ciências
x
Laboratório informática
x
Lavanderia
x
Parque infantil
Pátio coberto
Pátio descoberto
x
Quadra de Esporte coberta
x
Quadra de esportes
descoberta
Rampas de acesso
x
Refeitório
Sala de leitura
Sala de recursos
x
multifuncionais AEE
Sala professores
x
Sala secretaria
x
Número de salas de aula existentes na escola
04
Número de salas utilizadas como salas de aula
04
Rede
Poço Artesiano
Pública
Abastecimento de água:
x
Rede Publica Gerador
Abastecimento de Energia
x
Elétrica:
Rede Publica
Esgoto Sanitário:

Destinação do lixo:

Fossa

x
x

x
x

x
x
x

Cisterna/Poço
Outros

Inexistente

X
Coleta
periódica
X
SIM

Queima

Enterra

Joga em outra área

NÃO
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Salas climatizadas:
Extintores
Acesso à Internet:
Alimentação escolar
Possui supervisão
Possui atendimento
Multidisciplinar
Formação continuada
Transporte escolar

x
x
x
x
X
X
X
x

Situação do atendimento pedagógico:
Ótimo
Supervisão
Atendimento Multidisciplinar
Formação continuada

Bom

Regular

Ruim

Inadequado

Inexistente

x
x
x

Situação Jurídico-Financeira da escola:
Adequado
PPP

X

APMF

X

PDE

X

PDDE

X

Revisão

Mais Educação
RECURSOS HUMANOS
Total de Professores
Total de funcionários administrativos
Total de funcionários de serviços gerais
Total de funcionários da escola:
Nº de alunos matriculados
TRANSPORTE ESCOLAR PÚBLICO
SIM
Existente
X
Total de alunos transportados

x

11
07
02
20
57
NÃO
178
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TABELA 14 - Infraestrutura geral da Escola Estadual Irmã Celestina Maria – 2015
IDENTIFICAÇÃO
Escola Estadual Irmã Celestina Maria
Maria de Lurdes
Rua São Marcos, S/N – Foz do Chopim
85.598-000

Escola:
Diretor(a):
Endereço:
CEP:
Telefone:
Dependência Administrativa:

Federal

Estadual
x

Urbana

Localização:

Municipal

Privada

Rural
x

Conveniada c/ Poder Público:

Prédio:

Prédio compartilhado:
Acessibilidade:
Terreno plano:

Estadual
Municipal
X
INFRAESTRUTURA
Estadual
Municipal
x
SIM
NÃO

Federal

x
x
x
DEPENDÊNCIAS EXISTENTES NA ESCOLA
SIM
NÃO

Almoxarifado
Alojamento
Área verde
Auditório
Banheiro adequado a alunos
c/deficiência ou mobilidade
reduzida
Banheiro adequado à
Educação Infantil
Banheiro c/chuveiro
Banheiro dentro prédio
Biblioteca
Cozinha
Dependências e vias
adequadas a alunos com
deficiência
Despensa
Espaço Administrativo
Laboratório de ciências
Laboratório informática

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
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Lavanderia
x
Parque infantil
Pátio coberto
Pátio descoberto
x
Quadra de Esporte coberta
x
Quadra de esportes
descoberta
Rampas de acesso
Refeitório
Sala de leitura
Sala de recursos
multifuncionais AEE
Sala professores
x
Sala secretaria
x
Número de salas de aula existentes na escola
09
Número de salas utilizadas como salas de aula
09
Rede
Poço Artesiano
Pública
Abastecimento de água:
x
Rede Publica Gerador
Abastecimento de Energia
x
Elétrica:
Rede Publica
Esgoto Sanitário:

Destinação do lixo:

Fossa

x
x

x
x
x
x
x

Cisterna/Poço
Outros

Inexistente

x
Coleta
periódica
X
SIM

Salas climatizadas:
Extintores
Acesso à Internet:
Alimentação escolar
Possui supervisão
Possui atendimento
Multidisciplinar
Formação continuada
Transporte escolar

Queima

Enterra

Joga em outra área

NÃO
x
x
x
x

X
X
X
x

Situação do atendimento pedagógico:
Ótimo
Supervisão
Atendimento Multidisciplinar

Bom

Regular

Ruim

x
x
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Formação continuada

x

Situação Jurídico-Financeira da escola:
Adequado
PPP

X

APMF

X

PDE

X

PDDE

X

Revisão

Inadequado

Inexistente

Mais Educação
RECURSOS HUMANOS
Total de Professores
Total de funcionários administrativos
Total de funcionários de serviços gerais
Total de funcionários da escola:
Nº de alunos matriculados
TRANSPORTE ESCOLAR PÚBLICO
SIM
Existente
X
Total de alunos transportados

x

22
07
07
36
243
NÃO
07

3.2.2Atendimento Pedagógico:

Todas as Unidades de Ensino possuem Coordenadoras Pedagógicas para ajudar no
acompanhamento pedagógico dos professores e alunos, as famílias participam da escola com
regularidade, a quantidade de professores está adequada ao número de alunos, as cadeiras e
carteiras das escolas municipais são todos novos, chegou no início do ano do através do PAR
(Plano de Ações Articuladas) com verba do FNDE.
As escolas estaduais possuem mobiliário adequado para atender todos os alunos. As
escolas contam com equipamentos e materiais pedagógicos, sendo que são insuficientes para
atender a todos os educandos.
As escolas municipais contam com uma psicóloga concursada com 40 horas para realizar
as avaliações dos alunos que apresentam alguma dificuldade, bem como acompanhar as suas
necessidades e prestar ajuda aos professores e familiares, conta também com uma fonoaudióloga
contratada por 20 horas para atender os alunos que possui dificuldades na linguagem, motricidade
facial, voz e na escrita. A RME possui à sua disposição uma nutricionista contratada por 20 horas
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para elaborar o cardápio para Rede Municipal, acompanhar o preparo e distribuição dos alimentos
para os alunos, e também orientar as merendeiras, professores e alunos.
3.2.3 Situação jurídico-financeira das escolas:

Todas as escolas possuem o PPP (Projeto Político Pedagógico) elaborado e aprovado, bem
como o Regimento Escolar. Possuem Conselho Escolar e APMF (Associação de pais e Mestres)
em pleno exercício. Os recursos financeiros que as escolas possuem são:
- Escolas da Rede Municipal – PDDE (Programa Dinheiro Direto da Escola) e são mantidas pela
Prefeitura Municipal.
- Escolas Estaduais – PDDE (Programa Dinheiro Direto da Escola), Fundo Rotativo Estadual.
As escolas possuem uma parceria com a Assistência Social e com a Secretaria de Saúde,
mantendo um bom relacionamento e sempre buscando integração nos trabalhos através de
encaminhamento e suporte aos alunos.O município não possui atendimento educacional em
Tempo Integral em nenhuma Unidade de Ensino.
3.2.4 Relação Escola X Família

A relação existente entre família e escola, acontece, mas não da forma desejada, geralmente
os pais que mais precisariam comparecer na escola para acompanhar os filhos não encontram
tempo para fazê-lo.
Os pais são chamados para reuniões bimestrais, palestras e também para tratar
especificamente de assuntos relacionados diretamente com os educandos.

3.2.5 Formação de Docentes– Ensino Fundamental Anos Iniciais e Finais

Quanto à formação e capacitação dos docentes, os mesmos se encontram no seguinte nível:
TABELA 15 – Formação de Docentes – Rede Municipal
FORMAÇÃO DOCENTE
UNIDADE
Nº DE
GRADUADOS
ESCOLAR
PROFESSORES
20
20
EMCI
11
11
EMFC
TOTAL
31
31

PÓSGRADUADOS
18
09
27

Fonte: Censo Escolar
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TABELA 16 – Formação de Docentes – Rede Estadual
FORMAÇÃO DOCENTE
UNIDADE
Nº DE
GRADUADOS
PÓSESCOLAR
PROFESSORES
GRADUADOS
12
12
10
EECM
22
22
21
CEDAB
TOTAL
34
34
31

PDE
0
09
09

Fonte: Censo Escolar

3.2.6Formação Continuada
A formação continuada dos professores acontece através de cursos a distância, PDE,
Formação pela Escola, Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa.
Os professores da Rede Municipal de Ensino contam com a Formação em Exercício
assessorado pela Professora Drª Marta Chaves da Universidade Estadual de Maringá - UEM. Com
o tema de estudo: Organização do Trabalho Pedagógico com Arte e Literatura Infantil:
Orientações Teóricas-Metodológicas. Além das formações oferecidas pela Editora positivo, por
meio do convenio estabelecido com a empresa.
Os demais profissionais da educação recebem formação continuada através do Programa
Pró – Funcionário, e a SME fornece outras atividades formativas tais como palestras e cursos
diversos.

3.2.7Transporte Escolar

O transporte escolar utilizado pelos educandos é disponibilizado pela Secretaria Municipal
de Educação sendo suficiente para atender todos os alunos, o roteiro é realizado em todas as
comunidades rurais, segue o número de alunos que utilizam o transporte:
TABELA 17 – Número de alunos – Transporte Escolar – Ens. Fund.
Unidade
2011
2012
2013
2014
2015
EMCI
154
131
112
127
123
EMFC
34
27
30
24
37
CEDAB
136
129
175
162
178
CELESTINA
19
24
19
10
07
TOTAL
340
311
336
323
345
Fonte: Censo Escolar
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3.2.8 Material Didático

As escolas municipais e estaduais estão inscritas no PNLD (Programa Nacional do Livro
Didático), sendo que o mesmo não é suficiente para atender a demanda de alunos, tendo em vista
que a quantidade dos livros, vem com base no Censo Escolar do ano anterior.
A rede municipal além de utilizar os livros do PNLD(Programa Nacional do Livro
Didático), também adotou o apostilado do Positivo para todos os alunos, de forma gratuita.

Recursos da Manutenção de Desenvolvimento da Educação e os gastos da Secretaria
Municipal de Educação
TABELA 18 - Gastos com Ensino Fundamental
Ano
Valor R$/ ano
%que representa
2011
2.275.122,25
84,10
2012
2.461.036,54
85,33
2013
2.853.968,67
88,75
2014
2.810,795,53
72,16
2015
3.124.000,00
74,44
Fonte: Setor de Contabilidade – Prefeitura Municipal de Cruzeiro d Iguaçu
A manutenção dos equipamentos da Rede Municipal de Ensino é realizada através da
Prefeitura Municipal, por meio de técnicos do quadro de funcionários ou através de serviços
terceirizados contratados por meio de processo licitatório. Devido a falta de profissionais e mão de
obra disponível, há principalmente uma demora quanto a prestação desses serviços, tendo em vista
que a demanda de serviços é grande pela quantidade de profissionais disponíveis.
3.2.9 Distorção idade/ano:
Conforme dados coletados junto as unidades escolares e ao sistema SERE, identificou-se
os seguintes índices de distorção de idade/ano:

UNIDADE
EMCI
EMFC
CEBAD
CELESTINA

TABELA 19: Distorção idade/ano
DISTORÇÃO
QUANTIDADE
SIM
06
SIM
05
SIM
24
SIM
12

PERCENTUAL
3%
5%
10%
21%

Fonte: Censo Escolar

No município é oferecido o atendimento individualizado para os alunos com dificuldades,
o qual é feito no contra turno, na sala de Apoio Educacional com professores especializados. As
escolas estaduais receberam alguns alunos de reclassificação, o qual contribuiu para a elevação do
índice de distorção idade/ano.
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3.2.10 Atividades Esportivas

As atividades esportivas são oferecidas gratuitamente para todos os alunos interessados.
Na rede estadual de ensino é realizada através de projetos subsidiados pelo Governo do
Estado e em parceria com a Prefeitura municipal, onde os alunos participam em contra turno de
aulas de futsal, voleibol, handebol e xadrez. Além das atividades de Educação Física realizada
durante as aulas.
Na rede municipal é oferecida, em contra turno a Escolinha de futsal e futebol que atende
cerca de 70 crianças e adolescentes, no ginásio Municipal de Esportes, e sob a responsabilidade do
Departamento de Esportes.
Também são oferecidas aulas de capoeira, em parceria com a Assistência Social e para
crianças e adolescentes.
3.2.11 Atividades Culturais

As atividades Culturais oferecidas no município são através de parceria com a Assistência
Social, onde são ofertadas oficinas em contra turno de Dança (ballet, jazz, street dance), Violão,
teclado, bateria, coral e Fanfarra, além de atividades de teatro e apresentações anuais, conforme
disponibilidade dos parceiros.
3.2.12 Rendimentos Educacionais
De acordo com os dados coletados através do Censo Escolar, apresenta-se a realidade
municipal quanto as taxas de rendimento educacional.
TABELA 20: Matrículas do ensino fundamental e taxas de aprovação, reprovação, evasão escolar
e transferência 2011-2014.
ENSINO FUNDAMENTAL
2011
2012
2013
2014
772
765
775
801
MATRICULA
647
642
603
640
A
Nº
%
83%
84%
78%
80%
58
52
97
73
R
Nº
%
7%
7%
12%
9%
96
124
117
119
T
Nº
%
12,4%
16,2%
15%
14,8%
0
01
0
2
E
Nº
0%
0,1%
0%
0,2%
%
Fonte: Censo Escolar 2011/2014

Legenda:
A= Aprovação; R= Reprovação; T= Transferência; E= Evasão.
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TABELA 21 - Prova Brasil – 2013 – Proficiência
Anos Iniciais do Ensino Fundamental
Língua
Portuguesa

%

Matemática

%

229,67
222,07

82
72

256,96
261,64

76
90

EMCI
EMFC
CEBAD

Anos Finais do Ensino Fundamental
Língua
Portuguesa

%

Matemática

%

268,33

48

276,56
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Fonte: Q Edu

Nota: Os valores de % (porcentagem) refere-se ao aproveitamento dos alunos
Legenda:
EMCI – Escola Municipal Cruzeiro do Iguaçu
EMFC – Escola Municipal Foz do Chopim
CEDAB – Colégio Estadual Drº Arnaldo Busato.
O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica desde 2007 à 2013 apresentou-se de
acordo com a seguinte tabela.
TABELA 22 – Ideb – Anos iniciais
IDEB OBSERVADO
METAS PROJETADAS
2007
2009 2011
2013
2007
2009
2011

2013

BRASIL

4.2

4.6

5.0

5.2

3.9

4.2

4.6

6.0

PARANÁ

4,1

4,7

5,1

4.5

4.3

4.4

4.7

5.1

CRUZEIRO
DO IGUAÇU

5.3

6.3

6.6

6.5

4.6

4.9

5.3

5.6

Fonte: FONTE: MEC/INEP (2014)

TABELA 23 - Ideb– Anos finais
IDEB OBSERVADO
METAS PROJETADAS
2007
2009 2011
2013
2007
2009
2011

2013

BRASIL

3.8

4.0

4.1

4.2

3.5

3.9

4.4

5.5

PARANÁ

3.6

3.8

3.9

4.0

3.3

3.5

3.8

4.2

CRUZEIRO
DO IGUAÇU

4.1

4.7

5.1

4.5

4.3

4.4

4.7

5.1

Fonte: FONTE: MEC/INEP (2014)

3.3 ENSINO MÉDIO
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De acordo com a LDB, o ensino médio, etapa final da educação básica, com duração
mínima de três anos, tem como finalidades: a consolidação e o aprofundamento dos
conhecimentos adquiridos no ensino fundamental, possibilitando o prosseguimento de estudos,
bem como a preparação básica para o trabalho e a cidadania e o aprimoramento do educando como
pessoa humana, para continuar aprendendo.
Segundo o Censo Demográfico de 2010 (IBGE), no Município de Cruzeiro do Iguaçu
residiam 255 adolescentes com idade entre 15 e 17 anos, destes 218 encontravam-se matriculados
na rede Pública de ensino e freqüentando regularmente a escola, o que equivale a 85% da
população desta faixa etária. A tabela a seguir, mostra a quantidades de alunos matriculados na
modalidade de 2011 a 2014:

Ano
Matriculas

2011
205

TABELA 24 – Matricula no Ensino Médio
2012
2013
2014
210
174
155

Fonte: Censo Escolar – 2011 – 2014

Atualmente são 138 adolescentes entre 15 e 17 anos matriculados no Ensino Médio, na
Rede Pública de Ensino, destes são beneficiários de programas de transferência de renda 59
alunos. Com o Programa Bolsa Família a taxa de permanência na escola destes estudantes é de
98%
Quanto a taxa de distorção idade/série ainda se identifica um total 44 alunos do Ensino
Médio, os quais são acompanhados de forma diferenciada e incentivados a permanência na escola.
O transporte escolar é utilizado por 82 alunos do Ensino Médio, o qual é oferecido pela
Secretaria Municipal de Educação, o mesmo têm sido suficiente para atender a demanda, e os
veículos atendem parcialmente as exigências de segurança, há fatores que necessitam de melhorias
como a localização de pontos, e melhorias estruturais para abrigar os alunos enquanto aguardam o
transporte.
Os alunos do Ensino Médio contam com horário de aula adequado para a realidade social
do município, sendo que é ofertado o ensino médio nos turnos matutino, vespertino e noturno. Os
turnos intermediários são usados para a oferta de Hora Treinamento onde os alunos praticam Vôlei
e Futsal como forma de incentivar a prática de esportes, além de aulas de Língua Estrangeira
Moderna.
O Ensino médio não possui oferta de ensino profissionalizante, o que
poderia ser resolvido fazendo-se um levantamento da demanda e buscando a
parceria de programas ofertados pelo próprio estado.
3.4 EDUCAÇÃO ESPECIAL
A Educação Especial insere-se na Educação Básica, abrangendo a Educação Infantil, o
Ensino Fundamental e o Ensino Médio, sendo oferecidos preferencialmente, no sistema regular de
ensino para educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades
ou superdotação. Entende-se por deficiência e transtornos globais do desenvolvimento, aqueles
relacionados às diferenças individuais dos educandos, situação que requer uma dinâmica própria
na relação ensinar-aprender.
A tabela a seguir relata as matrículas na educação especial entre os anos de 2011 e 2014.
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TABELA 25 – Matriculas na Educação Especial
Ano
2011
2012
2013
2014

Pré Escola

Anos Iniciais

Anos Finais

Ensino Médio

EJA – Fund. 1

1
0
0
0

24
31
16
20

01
03
06
14

01
0
0
0

0
30
30
31

Fonte: Censo escolar 2011-2014
Nota: Os alunos atendidos na Escola Viva a Vida – Modalidade de Educação especial, estão
inclusos nesta tabela

Estes alunos são atendidos nas instituições de ensino municipais através da Classe
Especial, dos Inclusos e da Sala de Recurso Multifuncional, na rede estadual o atendimento é
através das salas de recurso e na Escola de Educação Especial o atendimento é feito de acordo com
a deficiência de cada aluno.
No ano de 2015 o município possui 68 (sessenta e oito) matriculas na Educação Especial
sendo que 45 (quarenta e cinco) pertencem para rede pública e 23(vinte e três) estão matriculadas
na rede conveniada – Escola Viva a Vida – Educação Infantil e Ensino Fundamental na
Modalidade de Educação Especial. Os alunos da rede conveniada todos recebem beneficio do
INSS, já os da rede pública apenas 02 recebem o mesmo beneficio e 15 (quinze) recebem
condicionalidades através do Programa Bolsa Família.
Quanto ao transporte escolar, a Escola de Educação Especial dispõe de um ônibus adaptado
para realizar a locomoção dos seus alunos, já na rede municipal o transporte é realizado com
veículo especial, porém não é adaptado aos Portadores de Necessidades Especiais, ainda existem
alguns alunos que utilizam o transporte escolar convencional.
A escola de Educação especial possui ambiente preparado e materiais específicos para
todos os alunos, mas ainda tem a necessidades de atualizar e modernizar seus equipamentos e
acervos, na rede pública há as salas especificas para o atendimento dos alunos, porém faltam
alguns equipamentos, recursos, materiais didáticos e as obras literárias encontram-se em menor
quantidade. Para os alunos inclusos o material didático vem adaptado de acordo com suas
necessidades, e os mesmos possuem junto a sala de aula, uma professora exclusiva para auxiliálos.
As escolas da Rede Municipal de ensino realizaram reformas significativas, quanto a
questão da acessibilidade, sendo que possui condições de atender os PNE (Portadores de
Necessidades Especiais), ainda não está totalmente adequada à legislação. A rede estadual possui
apenas rampas de acessos e corrimão, não se enquadrando assim, dentro da legislação.
3.5 ALFABETIZAÇÃO INFANTIL
A Secretaria Municipal de Educação realiza trabalhos específicos de acompanhamento e
monitoramento com as crianças que encontram-se na fase de Alfabetização, além de realizar o
Programa Federal atual – Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa - PNAIC. Neste
contexto apresenta-se a seguinte tabela:
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Unidade
EMCI
EMFC
Total

Nº
55
18
73

TABELA 26: Taxa de Alfabetização do 3º Ano
2011
2012
2013
A
R Nº
A
R
Nº
A
R
54
1
45
39
6
71
62
9
16
2
26
25
1
18
16
2
70
3
71
64
7
89
78
11
96% 4%
90% 10%
88% 12%

Nº
52
21
73

2014
A
R
45
7
19
2
64
9
88% 12%

Fonte: Censo Escolar
Legenda: A: Aprovação
R: Reprovação

Tem sido feito tentativas de articulação entre a educação infantil e o ensino fundamental,
mas percebe-se que ainda falta ser trabalhado mais esse ponto. Todos os professores que atuam
com as turmas de alfabetização, possuem formação, a grande maioria possui formação em
Pedagogia ou outra formação na área de licenciatura, como Letras ou Matemática, participam da
formação do Pacto Nacional da Idade Certa.
A Coordenação pedagógica da Secretaria Municipal de Educação acompanha diretamente
as turmas de alfabetização nas unidades escolares, com avaliações diagnósticas, aplicação da
Provinha Brasil, correção e intervenção nos resultados da mesma, também elabora simulados
preparativos para Prova ANA (Avaliação Nacional de Alfabetização), está sempre acompanhando
e auxiliando alunos e professores.
3.6 EDUCAÇÃO INTEGRAL
Atualmente o município de Cruzeiro do Iguaçu, não possui a oferta do ensino em tempo
integral em nenhuma das unidades escolares. Consta no Plano de Governo 2013 /2016, a
regularização desta modalidade de forma gradativa no município, por meio de recursos junto
União e também de recursos próprios.
Para atender a meta todas as unidades escolares do município deverão ser adequadas, sendo
que encontram-se em andamento as construções de uma nova Escola que irá atender a modalidade
Ensino Fundamental, com recursos do FNDE e um Centro de Educação Infantil, através de
emenda parlamentar e com recursos próprios. Além disso, será necessária contratação de
profissionais na área de educação para oferecer os serviços de qualidade, o transporte escolar será
reorganizado e necessitará de ampliação.
3.7 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
Conforme o inciso I do artigo 208 da Constituição Federal, o dever do Estado para com a
educação será efetivado mediante a garantia de Ensino Fundamental obrigatório e gratuito,
assegurada inclusive sua oferta para todos os que a ele não tiverem acesso na idade própria. A
LDB (Lei de Diretrizes de Base), no artigo 37 determina que a Educação de Jovens e Adultos, será
destinada àqueles que não tiveram acesso ou continuidade de estudos no Ensino Fundamental e
Médio na idade própria.
A tabela abaixo mostra a taxa de analfabetismo do município de Cruzeiro do Iguaçu por
faixa etária:
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TABELA 27– Taxa de Analfabetismo por faixa etária - 2010
Faixa Etária
Taxa (%)
15 ou mais
12,74
15 a 19
1,17
20 a 24
0,85
25 a 29
2,33
30 a 39
4,69
40 a 49
10,25
50 e mais
31,06
Fonte: Censo- IBGE, 2010

A modalidade de Educação de Jovens de Adultos é oferecida no município em três escolas,
sendo na Escola Municipal Foz do Chopim e na Escola Municipal Cruzeiro do Iguaçu no período
noturno e na Escola Viva a Vida – Educação Infantil e Ensino Fundamental na Modalidade de
Educação Especial no período diurno, sendo o atendimento gratuito para adultos e idosos não
havendo no entanto, oferta do ensino técnico profissionalizante integrado a EJA.
A tabela a seguir traz o número de matriculas para esta modalidade de ensino de 2011 a
2014, no município:
TABELA 28– Matriculas na Educação de Jovens e Adultos – Fund. I
Ano
2011
2012
2013
2014
10
31
24
22
Matriculas
Fonte: Censo Escolar – 2011 – 2014

Para aferir o grau de alfabetização dos jovens e adultos que irão ingressar nessa modalidade
de educação é realizado uma sondagem, classificação do grau de conhecimento dos mesmos, logo
no início do seu ingresso, após são realizadas avaliações bimestrais e trabalhos pedagógicos
aplicados de acordo com o nível que cada aluno se encontra. Para os analfabetos que não buscam
ou que não frequentam a escola não é realizado nenhum tipo de exames de conhecimento.
Os currículos dos estabelecimentos escolares estão adequados á idade e aos interesses dos
alunos que frequentam a EJA, considerando todas as possibilidades de desenvolvimento e
aprendizagem pretendidos pelos mesmos, bem como, sua história de vida, o meio onde estão
inseridos e os objetivos a serem atingidos. Os professores que atuam na modalidade recebem
cursos de capacitação específicos para trabalharem com maior eficácia e qualidade, através do
Programa de Formação Continuada do município.
No município há o incentivo para que maior número de alunos freqüente a escola. São
realizadas visitas domiciliares e busca ativa, anúncios, convites através dos meios de comunicação
e outros. Há também o acompanhamento da permanência dos alunos na EJA (Educação de Jovens
e Adultos). Embora haja incentivo por parte do município para a continuidade da escolarização e
permanência na escola, não existe um programa especifico para este fim.
Identificou-se com os estudos e através de diálogo com os estudantes que uma das maiores
dificuldades para os que residem nomeio rural é o acesso ao transporte escolar, o qual o município
ainda não oferece para este período.
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3.8 EDUCAÇÃO PROFISSIONAL
A Educação Profissional integra o Nível médio de educação que compõe a última etapa da
Educação Básica, independente da forma de articulação e oferta; integrada, subseqüente ou
concomitante ao ensino médio. No município de Cruzeiro do Iguaçu não possuímos escolas com
cursos de educação profissional técnica de nível médio seja ela presencial ou a distância, também
não há cursos técnicos integrados com o ensino médio, porém na microrregião existe a oferta de
alguns cursos presenciais como: técnico em informática, em agropecuária, contabilidade,
segurança do trabalho e enfermagem. Todos estes cursos se encontram adequados à realidade
econômica do município.
Os jovens e adolescentes do município que buscam este tipo de cursos recebem o incentivo
da Prefeitura Municipal através do transporte gratuito tanto para município imediatamente
próximo – Dois Vizinhos, tanto para Francisco Beltrão. No total possuímos 28 jovens cursando
estes cursos técnicos, sendo 11 alunos do técnico em segurança do trabalho, 09 alunos em técnico
em agropecuária, 05 em técnico de informática, 03 em técnico de enfermagem.
3. 9 EDUCAÇÃO SUPERIOR
A Educação Superior brasileira, de acordo com o Artigo 44, da LDB de 1996, abrange
cursos e programas de graduação (bacharelado, licenciatura e tecnólogo), de pós-graduação
(especialização, mestrado e doutorado), de extensão e cursos seqüenciais, podendo ser oferecida
pelas redes pública e privada de ensino, nas modalidades presencial e a distância.
No último levantamento divulgado pelo IBGE de 2010 tínhamos no município de Cruzeiro
do Iguaçu 503 jovens com idade entre 18-24 anos, levando em consideração que o crescimento
populacional de 2011 a 2015 foi de 3,95%, estimamos que atualmente no município de Cruzeiro
do Iguaçu temos 522 jovens compreendidos nesta faixa etária. Destes, 85 encontram-se cursando
algum curso superior, apresentando, portanto uma taxa de matrícula líquida de 16,28 %.
Não há em nosso município nenhuma Instituição de Ensino Superior, porém em nossa
microrregião possuímos 7 (sete) instituições, onde os jovens no município realizam seus estudos,
sendo 2(duas) pública - UNIOESTE, na Cidade de Francisco Beltrão, UTFPR – Dois Vizinhos,
VIZIVALI – Dois Vizinhos e 6 (seis) privada UNIPAR – Francisco Beltrão, UNISEP – Francisco
Beltrão, UNISEP – Dois Vizinhos, e UNINTER – Dois Vizinhos, que oferecem um total de 28
(vinte e oito ) cursos em diferentes áreas. Os estudantes que realizam estes cursos recebem o
transporte gratuito até estes centros universitários, oferecido pela Prefeitura Municipal, tendo em
vista que todos os interessados são contemplados com o incentivo. Além destes, existem
universitários que possuem seus familiares no município e atualmente residem em municípios de
Centro Universitários.
Conforme levantamento realizado no município de Cruzeiro do Iguaçu, da população atual,
apenas 02 possuem titulação de mestre cursado em instituições de ensino, há também 09
profissionais da rede estadual que possuem o Mestrado ofertado e subsidiado pelo Governo do
Paraná – PDE. Com titulação de doutor não há nenhum habitante no município com esta
formação.
Na rede municipal de ensino os professores que cursarem a pós-graduação, tem direito a
elevação de nível, sendo acrescentado o valor de 20% na remuneração, de acordo com o Plano de
Carreira.
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3.9 PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO
3.9.1 Docentes
O corpo docente das escolas municipais é formado por profissionais habilitados na
modalidade de nível normal ou graduados em pedagogia. São profissionais concursados para
desenvolverem suas atividades desde a educação infantil até o Ensino Fundamental Anos Iniciais.
Para as disciplinas de Arte, Educação Física e Espanhol, os professores possuem a formação
específica para atuar nas mesmas. Para a oferta de Educação Especial e Sala de Recurso, os
professores devem possuem formação na área de Educação Especial.
Os profissionais da rede estadual são profissionais devidamente habilitados na disciplina na
qual prestaram concurso e atuam especificamente nessa área. Quando há falta de professores
concursados em alguma disciplina, o órgão gestor realiza contratação de profissionais por tempo
determinado para suprir a referida demanda.
Conforme levantamento realizado os dados foram organizados na seguinte tabela:
TABELAS 29 – Docentes do Município
Graduação
Pós Graduação
Mestrado
Professores da Rede
51
44
0
Municipal
Professores da Rede
39
35
09
Estadual
Fonte: Censo Escolar, 2013
Nota: Na soma dos professores da rede municipal foram levados em considerados os ocupantes de cargos
efetivos, inclusive os que desempenha funções de coordenação ou direção escolar

3.9.2 Formação
A formação continuada do magistério é parte essencial da estratégia de melhoria
permanente da qualidade da educação e tem como finalidade a reflexão sobre a prática educacional
e a busca do aperfeiçoamento técnico. Atualmente o município conta com um Programa de
Formação continuada e em exercício, realizado para os professores da Rede Municipal e
ministrada pela Professora Doutora Marta Chaves da Universidade Estadual de Maringá.
O acervo de obras disponibilizadas aos professores da rede municipal e estadual de ensino
é insuficiente e encontram-se desatualizado. Faltam obras recentes de autores renomados em
quantidade suficiente para atender a demanda dos professores e alunos.
Quanto ao acesso as mídias e tecnologias, os professores têm acesso porém de forma não
satisfatória, pois os computadores são antigos e defasado, o que impossibilita o uso simultâneo de
vários aparelhos. Existe a necessidade de um laboratório com máquinas mais modernas e um
profissional permanente para assessorar os professores no manuseio dessas ferramentas.
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3.9.3 Valorização dos Profissionais do Magistério e Plano de Carreira
Para a real valorização do magistério é necessário o fornecimento de formação profissional
que assegure o desenvolvimento do educador, o domínio dos conhecimentos, objeto de trabalho
com os alunos e dos métodos pedagógicos que promovam a aprendizagem. Salário condigno,
competitivo, no mercado de trabalho com outras ocupações que requerem nível equivalente de
formação, e um processo de educação continuada que permita ao professor o crescimento
constante.
Os Professores que atuam no município de Cruzeiro do Iguaçu recebem o Piso Salarial
Nacional, e possuem a garantia do cumprimento de 1/3 de hora atividade, as quais são cumpridas
nas instituições de ensino.
O PSPN no município ainda é entendido como reposição salarial. O percentual é atribuído
no salário inicial de cada categoria, e nos demais níveis é repassado apenas o percentual para se
chegar ao piso acarretando um desnível nos salários dos professores com maior tempo de carreira.
No entanto já estão sendo realizados estudos e reuniões juntamente com a Administração
Municipal com o intuito de resolver esta situação.
Quanto o cumprimento da jornada de trabalho dos professores, a mesma é determinada
pelo concurso: ordem de concurso e de acordo com as vagas existentes nas escolas. Na rede
municipal a maioria dos professores consegue assumir dois turnos no mesmo estabelecimento, mas
na rede estadual é grande a rotatividade de profissionais que se deslocam até em 3 escolas para
suprir sua carga horária.
No município tanto os professores estaduais, como os municipais possuem o Plano de
Cargos e Salários, que assegura seus direitos e elevações de níveis.
O Plano de Carreira foi implantado no ano de 2007 pela Lei Nº 549/2007 e desde então
vem sendo modificado e aperfeiçoado, sendo a última atualização vigente é a Lei nº 875/2012 a
fim de contemplar todos os profissionais dos diversos níveis dentro do que estabelece a Lei do
Fundeb.
No Plano de Carreira do município, até o momento não está prevista a licença remunerada
para qualificação profissional, sendo o grande motivo pelo qual o professor não tem avançado em
nível de mestrado. Na rede estadual é oferecido o Programa PDE sendo garantida a remuneração
no primeiro ano de mestrado 100% do valor e nos demais anos 50% do valor.
Na rede municipal os demais profissionais da educação como secretários(as),
administrativos e serviços gerais, não possuem Plano de Carreira e não são enquadrados no plano
dos professores.
No que diz respeito ao preenchimento das vagas na docência, na rede municipal o
preenchimento é através da distribuição de turnos suplementares e como professores auxiliares por
contratação de estagiários e no estado são contratados por distribuição de aulas extraordinárias e
pelo processo seletivo simplificado (PSS) por tempo determinado.
3.10 GESTÃO DEMOCRÁTICA
A prática da Gestão democrática no Município de Cruzeiro do Iguaçu é percebida
principalmente através da participação dos conselhos nas entidades escolares e instituições
públicas.
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As instituições educativas possuem os Conselhos Escolares Associação de Pais e Mestres,
onde é exercida a ação democrática pelos representantes de Pais, alunos, funcionários, professores,
especialistas, comunidade em geral, os quais atuam objetivando a garantir a voz e vez na
Educação. Além desses o município conta com o Conselho Municipal de Educação, Conselho de
Alimentação Escolar, Conselho de Controle Social – FUNDEB e Comitê do Transporte Escolar,
estes atuam como agentes deliberativos e fiscalizadores, sendo que as reuniões são realizadas em
espaços compartilhados como a Biblioteca Municipal e Centro Cultural.
O diretor escolar é escolhido por eleição, onde os pais, professores, funcionários tem
direito ao voto, com mandato de duração de 02 anos podendo ser reeleito pelo mesmo período. A
função de Diretor está assegurada no Plano de Carreira do Magistério, função essa gratificada com
25%, sobre os vencimentos, tendo como critério ser efetiva, ter assegurado a estabilidade. As
unidades escolares possuem uma equipe de Coordenadoras Pedagógicas, as quais são indicadas
pelo Prefeito Municipal com a aprovação da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e
Esportes, função essa gratificada com 20%, sobre os vencimentos e exige alguns requisitos: ser
efetiva, formação em Pedagogia.

3.11 FINANCIAMENTO DA EDUCAÇÃO
Até a Constituição de 1967 e sua Emenda Constitucional de 1969 não havia dispositivo que
obrigasse a União, os Estados ou os Municípios a aplicarem um percentual mínimo na manutenção
e desenvolvimento do ensino. Somente com a Emenda Constitucional n° 24, de 01/12/83,
denominada de Emenda Calmon, ficaram instituídos os percentuais mínimos que cada ente
federado deve aplicar na educação. A Emenda Constitucional n°24/83 deu nova redação ao art.
176, § 4º:
Anualmente a União aplicará nunca menos de treze por cento e os Estados, o
Distrito Federal e os Municípios, vinte e cinco por cento, no mínimo, da receita
proveniente dos impostos na manutenção e desenvolvimento do ensino.

A Constituição atual, de "05 de outubro de 1988", manteve esta exigência alterando, para a
União, o percentual mínimo a ser aplicado na manutenção e desenvolvimento do ensino.
Art. 212. A União aplicará, anualmente, nunca menos de dezoito, e os Estados, o
Distrito Federal e os Municípios, vinte e cinco por cento, no mínimo, da receita
resultante dos impostos, compreendida a proveniente das transferências, na
manutenção e desenvolvimento do ensino.

Neste mesmo artigo, em seu § 5º, inclui o salário educação como mais uma fonte de
recursos para o ensino fundamental, agora estendido para toda a educação básica. Conforme § 5º
“A educação básica pública terá como fonte adicional de financiamento a contribuição do salárioeducação, recolhida pelas empresas, na forma da Lei”.
Desta forma, os Municípios ficaram obrigados a aplicarem o percentual mínimo de 25% da
receita dos impostos, de arrecadação direta ou transferidos pelo Estado e pela União, na
manutenção e desenvolvimento do ensino (ensino fundamental e educação infantil), bem como o
salário-educação recebido, que também poderá ser aplicado no ensino fundamental e educação
infantil.
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A principal fonte de recursos da área da educação do município é o FUNDEB, recurso
livres e 5% de transferências constitucionais para a manutenção da Educação. Esses recursos são
aplicados em uma conta especifica, com Prestação de Contas ao TCE-PR (Tribunal de Contas do
Estado do Paraná) e para o CACS FUNDEB.
Os recursos do Fundeb são aplicados na manutenção e desenvolvimento da educação
básica pública, observando-se os respectivos âmbitos de atuação prioritária dos Estados e
Municípios, conforme estabelecido nos §§ 2º e 3º do art. 211 da Constituição Federal, sendo que o
mínimo de 60% desses recursos deve ser destinado anualmente à remuneração dos profissionais do
magistério (professores e profissionais que exercem atividades de suporte pedagógico, tais como:
direção ou administração escolar, planejamento, inspeção, supervisão, coordenação pedagógica e
orientação educacional) em efetivo exercício na educação básica pública (regular, especial,
indígena, supletivo), e a parcela restante (de no máximo 40%), seja aplicada nas demais ações de
manutenção e desenvolvimento, também da educação básica pública. É oportuno destacar que, se a
parcela de recursos para remuneração é de no mínimo 60% do valor anual, não há impedimento
para que se utilize até 100% dos recursos do Fundeb na remuneração dos profissionais do
magistério.
Além destes recursos, o Município recebe outras transferências voluntárias através de
programas suplementares para a garantia da educação, em material ou em dinheiro, a saber:
a) Programa Nacional do Livro Didático, onde é repassado gratuitamente para todos os
alunos do ensino fundamental o livro didático indicado pelo professores da rede municipal;
b) Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE, com distribuição de recursos por
aluno matriculado no ensino fundamental para compra de produtos para a merenda escolar;
c) Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE, com distribuição de recursos por aluno
matriculado em cada escola do ensino fundamental, cujos valores são depositados em conta da
Associação de Pais e Mestres. Este recurso é encaminhado uma vez ao ano;
d) Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar – PNATE, cujos recursos são
repassados aos municípios em 10 parcelas mensais, para utilização em despesas com o transporte
escolar de alunos que moram na zona rural e estudam na zona urbana;
e) Programa Estadual de Apoio ao Transporte Escolar – PETE/Estadual, cujos recursos são
repassados aos municípios pelo Governo do Estado, para utilização em despesas com o transporte
escolar de alunos da rede estadual de ensino que moram na zona rural e estudam na zona urbana.
Além desses recursos de transferência automática, o Município pode receber outros recursos do
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE/MEC, mediante aprovação em
projetos específicos.
Os insumos educacionais mais bem ofertados no município de Cruzeiro do Iguaçu é o
transporte escolar, atendendo 100% dos alunos da rede municipal e estadual, que residem na zona
rural no período diurno e o noturno parcialmente.
A Merenda escolar é disponibilizada atendendo 100% dos alunos da rede municipal, de
acordo com as porções nutricionais indicadas pela Nutricionista responsável. Quanto à aquisição
dos produtos da merenda escolar, está sendo adquiridos 30% da Agricultura Familiar (compra
Direta do Produtor) e o restante através de processo licitatório. Ainda, é ofertado café da manha e
almoço para as crianças que chegam muito cedo na escola ou que fazem atividade em contra turno.
Todos os materiais necessários para limpeza e higiene das unidades, bem como os
utensílios que necessitam, e também os materiais para higiene das crianças e funcionários das
instituições de ensino, os materiais de expediente para uso de Secretaria e os que são utilizados
pelos professores para elaboração de atividades, decorações e etc. são fornecidos na íntegra pela
Prefeitura Municipal, adquiridos por esta, através das licitações.
46

Além desses o Município oferece Kit de material escolar e uniforme aos estudantes da rede
municipal, no inicio de cada ano letivo, gratuitamente. Adotou-se ainda, material didático da
Editora Positivo para todos os alunos da rede municipal, o qual é oferecido de forma gratuita para
todos e também aos professores.
Quanto ao atendimento especializado da Fonoaudióloga e nutricionista, ambas são
contratadas através de licitação, sendo 20 horas semanais cada uma e conta também com o
atendimento de uma psicóloga concursado, com carga horária de 40 horas semanais.
O Atendimento dentário é viabilizado de forma parcial, juntamente com o Posto de saúde,
em breve será instalado os gabinetes dentários nas unidades escolares para atendimento exclusivo
de alunos.
Conforme já informado, há 02 anos o município oferece um programa de Formação
Continuada para professores e crianças coordenado pela Profª Drª. Marta Chaves, da Universidade
Estadual de Maringá, subsidiado pela Prefeitura Municipal. Além das formações oferecidas através
do Convênio com a Editora Positivo.
Os gastos com educação do Município de Cruzeiro do Iguaçu em 2013 representava
29,90% da receita, em 2014 o percentual foi de 31,01%. Sendo assim o custo/aluno anual é de R$
5.828,36, e R$ 28,85 diário.
4 METAS E ESTRATÉGIAS
METANACIONAL 1
Universalizar, até 2016, a Educação Infantil na pré-escola, para as crianças de 4 (quatro) a 5
(cinco) anos de idade, e ampliar a oferta de Educação Infantil em creches, de forma a
atender a demanda das crianças de até 3 (três) anos até o final da vigência deste PME.
Estratégias do município para atender a meta nacional
1.1 Articular, em regime de colaboração entre União e o Estado, a expansão da Educação Infantil
nas Redes Públicas de Ensino, conforme padrões nacionais de qualidade e legislação vigentes, a
fim de universalizar a oferta da Educação Infantil na pré-escola (crianças de 4 a 6 anos) até 2016.
1.2 Articular, em regime de colaboração entre União e o Estado o atendimento gradativo e ofertar
a quantidade de vagas para as crianças de 0 (zero) a 3 (três) anos a fim de atender a demanda
manifesta.
1.3 Mobiliar e colocar em funcionamento o novo Centro Municipal de Educação Infantil de
Cruzeiro do Iguaçu que atendera as crianças de 0 a 3 anos, durante o primeiro ano de vigência
deste plano.
1.4 Assegurar o número máximo de alunos em sala de aula, compatível com a proposta pedagógica
e legislação vigente, fundamental para uma educação de qualidade.
1.5 Garantir que o centro e entidades de educação infantil possuam bibliotecas, brinquedotecas e
ambientes informatizados, playground, durante o segundo ano de vigência deste plano.
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1.7 Assegurar e dar continuidade ao sistema de acompanhamento, controle e supervisão da
educação infantil realizado pela Secretaria Municipal de Educação e pelas coordenações das
unidades escolares visando o apoio técnico-pedagógico para melhoria da qualidade do ensino
1.8 Manter parcerias entre os setores de Educação, Saúde a Assistência Social na manutenção,
expansão, administração, controle e avaliação das instituições de Educação Infantil.
1.9 Criação de um Plano de manutenção e ampliação das unidades escolares, que estabeleça as
regras para este tipo de situação, a ser implantado até o quinto ano de vigência do PME.
1.10 Manter o atendimento psicológico e fonoaudióloga para as crianças, com objetivo de
identificação dos problemas de forma imediata, sendo os alunos encaminhados para o
acompanhamento clínico.
1.11 Garantir a articulação com a etapa escolar seguinte, visando ao ingresso da/do estudante de 6
(seis) anos de idade no Ensino Fundamental.
1.12 Incentivar e garantir a formação continuada dos profissionais do magistério das Redes
Municipal de ensino, instrumentalizando-os para o desenvolvimento de conteúdos, considerando a
diversidade e legislação vigente.
1.13Implementar, em caráter complementar, programas de orientação e apoio as famílias, por meio
da articulação das áreas da educação, saúde, assistência social, como objetivo no desenvolvimento
das crianças de até 3 (três) anos de idade.
1.14 Orientar as instituições que atendem crianças de 0 (zero) a 5 (cinco) anos a incluir e
implementar em seu Projeto Político Pedagógico (PPP) a Educação no Trânsito, Educação
Ambiental e Nutricional.
1.15 Garantir às crianças de até 5 (cinco) anos, alimentação escolar com cardápio elaborado e
acompanhado por nutricionista atendendo às especificidades para crianças com restrições
alimentares, seguindo padrão de qualidade estabelecido pelo Programa Nacional de Alimentação
Escolar.
1.16 Realizar concurso público para profissionais da educação durante a vigência deste PME com
vistas a atender as necessidades das instituições de ensino.
1.17 Realizar, periodicamente, em regime de colaboração com a SEED, a Secretaria Municipal de
Ação Social, a Secretaria Municipal de Saúde, um programa de BUSCA ATIVA, para realizar o
levantamento e divulgação da demanda por creche para a população de até 3 (três) anos como
forma de planejar oferta e verificar o atendimento da demanda manifesta;
1.18 Diagnosticar a cada 2 anos a situação dos CMEIs com base em parâmetros nacionais de
qualidade as condições de infraestrutura física, quadro de pessoal, gestão, recursos pedagógicos,
acessibilidade, entre outros indicadores relevantes, estabelecendo normas, procedimentos e prazos
para melhoria das escolas;
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1.19 Realizar periodicamente a manutenção dos prédios escolares que atendem Educação Infantil,
levando em conta números de sala de aula compatível com a matrícula; sanitários; brinquedoteca;
mobiliários; playground, de acordo com a faixa etária,
1.20 Garantir, no decorrer do segundo ano de vigência deste PME, a construção de um plano de
Formação Continuada ouvindo a necessidade dos professores e levando em consideração as
avaliações da Educação Infantil, bem como as pesquisas mais atuais neste campo;
1.21 Fortalecer o acompanhamento e monitoramento de acesso e da permanência das crianças na
educação infantil de até 03 anos, priorizando o atendimento dos filhos de mães que trabalham fora,
às famílias de baixa renda, em especial dos beneficiários de programas de transferência de renda a
partir do início da vigência do plano;

META NACIONAL 2
Universalizar o Ensino Fundamental de 9 (nove) anos para toda a população de 6 (seis) a 14
(quatorze) anos e garantir que pelo menos 95% dos alunos concluam essa etapa na idade
recomendada, até 2024.
Estratégias do município para atender a meta nacional
2.1 Manter e garantir a oferta do ensino fundamental de nove anos para toda a população que
esteja na faixa dos 06 (seis) aos 10(dez) anos de idade, promovendo ações que busquem aprimorar
os padrões de qualidade, com recursos pedagógicos adequados, equipamentos de tecnologia,
atendimento psicológico, fonoaudiológico e nutricional, atividades esportivas e culturais e de
profissionais com formação adequada.
2.2 Promover a busca ativa de crianças e adolescentes fora da escola, em parceria com órgãos
públicos de assistência social e saúde.
2.3 Organizar, elaborar e disponibilizar materiais teórico-metodológicos específicos para a
organização do trabalho pedagógico no Ensino Fundamental nos anos iniciais.
2.4 Promover atividades culturais e incentivar atividades extracurriculares aos estudantes com o
intuito de aprimorar o conhecimento e o apreço a arte,cultura, literatura e desenvolvimento de
habilidades dos educandos.
2.5 Criação de um PLANO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA OS PROFISSIONAIS DA
EDUCAÇÃO, a ser implantado no primeiro ano de vigência deste PME.
2.6 Articular e formalizar parcerias com o Estado na oferta de formação continuada aos
profissionais do magistério que atuam com estudantes em processo de transição do 5º (quinto) para
o 6º (sexto) ano, orientando e subsidiando teórica e metodologicamente o planejamento das
práticas pedagógicas.
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2.7 Investir na formação profissional e na melhoria das condições de trabalho, na infra-estrutura de
recursos materiais tecnológicos da Rede Pública Municipal de Educação, visando a melhoria da
qualidade da educação.
2.8 Subsidiar as escolas da Rede Municipal de Educação, ofertando apoio técnico-pedagógico,
estrutural e atualizando os acervos das bibliotecas, com vistas à melhoria da qualidade do ensino.
2.9 Incentivar a participação dos responsáveis no acompanhamento das atividades escolares do
estudante por meio do estreitamento das relações entre as escolas e as famílias.
2.10Manter e garantir o atendimento dos especialistas na RME, como: fonoaudióloga, nutricionista
e psicóloga para os alunos da Rede Municipal, bem como os trabalhos integrados comas redes de
proteção e Saúde.
2.11 Manter e ampliar, o atendimento da equipe multidisciplinar, para a realização de avaliações e
acompanhamento educacional, vinculadas na Secretaria Municipal de Educação.
2.12 Desenvolver, em parceria com o Estado, políticas de prevenção e enfrentamento à
indisciplina e a violência no ambiente escolar.
2.13 Orientar as instituições a incluir e implementar em seu Projeto Político Pedagógico (PPP) a
Educação no Trânsito, Educação Ambiental e Nutricional, o Combate a Exploração Sexual e do
Trabalho Infantil.
2.14 Garantir às crianças das Escolas Públicas Municipais, alimentação escolar com cardápio
elaborado e acompanhado por nutricionista atendendo às especificidades, seguindo padrão de
qualidade estabelecido pelo Programa Nacional de Alimentação Escolar, a partir da aprovação do
PME.
2.15 Aplicar no município a proposta de direitos e objetivos de aprendizagem e desenvolvimento
para os (as) alunos (as) do Ensino Fundamental, quando da sua aprovação, que, de acordo com a
Lei Federal 13.005/2014 deverá ser elaborada pelo Ministério da Educação, em articulação e
colaboração com os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, até o final do segundo ano de
vigência do PME, e encaminhada ao Conselho Nacional de Educação, precedida de Consulta
Pública Nacional;
2.16 Garantir que o Currículo das escolas da RME seja adequado e desenvolvido de maneira que
atinja todos os estudantes, levando em conta a necessidade de estabelecer diferenças nas atividades
pedagógicas, assim como em seus conteúdos culturalmente orientados;
2.17 Promover a Busca Ativa de crianças e adolescentes fora da escola em parceria com Órgãos
Públicos de Assistência Social, Saúde e Proteção à Infância, Adolescência e Juventude, garantindo
a formação aos profissionais que trabalham direto ou indiretamente com as crianças;
2.18 Buscar a ampliação dos recursos repassados pelo Estado para manutenção do transporte
escolar dos alunos da Rede Estadual, que utilizam o transporte oferecido pelo município;
2.19 Desenvolver mecanismos para o acompanhamento individualizado dos (as) alunos (as) do
ensino fundamental, ampliando a carga horária dos profissionais especializados como:
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Fonoaudióloga, Psicóloga e psicopedagogas para o fortalecimento, acompanhamento e
monitoramento do acesso, permanência e aproveitamento escolar para todos
2.20 Oferecer atividades extracurriculares de incentivo aos estudantes e de estímulos a habilidades,
inclusive mediante certames e concursos municipais;
2.21 Fomentar o enfrentamento dos temas voltados aos desafios educacionais contemporâneos em
parceria com a Rede de Proteção, desenvolvendo estratégias didático-pedagógicas que combinem,
de maneira articulada, a organização do tempo e das atividades didáticas entre a comunidade
escolar, considerando as especificidades da educação especial, das escolas do campo;
META NACIONAL 3
Universalizar, até 2016, o atendimento escolar para toda a população de 15 (quinze) a 17
(dezessete) anos e elevar, até 2024, a taxa líquida de matrículas no Ensino Médio para 85%.
Estratégias do município para atender a meta nacional
3.1 Apoiar a matrícula no Ensino Médio, respeitando as especificidades dos sujeitos inseridos
nessa etapa da educação, com vistas a atender as demandas e expectativas de uma escola de
qualidade que garanta o acesso, a permanência e o sucesso no processo de ensino-aprendizagem.
3.2 Articular a busca ativa dos estudantes junto a todos os órgãos e entidades municipais que
trabalham com adolescentes, com o objetivo de resgatar os alunos que estão fora da escola.
3.3 Incentivar e Apoiar a implementação de políticas públicas para a correção da distorção idadeano no Ensino Médio.
3.4 Promover a articulação com instituições acadêmicas, esportivas e culturais para o cumprimento
da estratégia de elevação da taxa líquida de matrícula e permanência dos estudantes na escola.
3.5 Manter a adesão dos Programas Federais e Estaduais de incentivo e inovação do Ensino
Médio.
3.6 Apoiar a adequação de salas, quadras esportivas, bibliotecas e demais espaços necessários à
educação inclusiva e de qualidade na Rede Pública Estadual de Educação.
3.7 Incentivar a formação continuada aos professores do Ensino Médio, instrumentalizando-os
para o desenvolvimento de práticas pedagógicas referentes ao envelhecimento humano e ainda a
participação nos grupos de atendimento a idosos.
3.8 Apoiar a implementação de políticas de prevenção à evasão motivada por preconceito, criando
rede de proteção contra formas associadas de exclusão.
3.9 Estimular a participação dos estudantes do Ensino Médio em cursos de áreas tecnológicas e
científicas
3.10 Propiciar a divulgação e incentivar os estudantes a efetuarem a inscrição no ENEM – Exame
Nacional do Ensino Médio.
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3.11 Colaborar no acompanhamento e monitoramento do acesso e a permanência dos alunos que
são beneficiários de programas de transferência de renda e demais alunos a fim de identificar os
motivos das faltas, desistências e evasão através de parcerias para garantir a continuidadedos
estudos destes alunos;
3.12 Colaborar para a realização de mudanças nas metodologias de ensino e práticas avaliativas
utilizadas pelo professor,como reavaliar o tempo destinado as aulas expositivas incorporando
metodologias de trabalho em grupo para maior interação entre os alunos e os conteúdos
trabalhados utilizando práticas avaliativas formativas, garantindo, assim, ao estudante, futuro
adulto trabalhador, o direito a uma formação humana completa para a leitura do mundo e para sua
atuação como cidadão;
3.13 Propor em parceria com a Secretaria de Tributação Municipal, de acordo com a legislação
vigente, incentivo fiscal municipal para empresas que ofertarem aos estudantes do Ensino Médio
estágio remunerado, a fim de formarem cidadãos líderes, empreendedores, críticos e mais atuantes;
3.14 Integrar, a partir da vigência deste PME, o comércio, escola e demais segmentos da sociedade
que empregam os estudantes do município, para debater e trabalhar as dificuldades encontradas, a
fim de que a escola possa melhorar e adequar o ensino, principalmente dos estudantes do ensino
noturno.
3.15 Colaborar com a SEED na oferta de transporte escolar de qualidade garantindo a segurança e
acessibilidade e a otimização do tempo para os estudantes da rede pública de educação, desde que
seja garantido pelo Estado do Paraná, sua contrapartida financeira, que cubra os custos reais desse
serviço, para os alunos da Rede Estadual de Ensino
3.16 Solicitar ao Governo do Estado a contratação de um(a) psicóloga(o) para o atendimento dos
alunos da rede estadual de ensino, de no mínimo 20 horas semanais.
META NACIONAL 4
Universalizar, para a população de 4 (quatro) a 17 (dezessete) anos com deficiências,
transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades/superdotação, o acesso à
Educação Básica e ao atendimento educacional especializado, preferencialmente na rede
regular de ensino, com a garantia de sistema educacional inclusivo, de salas de recursos
multifuncionais, classes, escolas ou serviços especializados, públicos ou conveniados.
Estratégias do município para atender a meta nacional
4.1 Ampliar atendimento educacional especializado em salas de recursos multifuncionais, classes,
escolas ou serviços especializados, públicos ou conveniados, nas formas de complementar e
suplementar, a todos os alunos com deficiências, transtornos globais do desenvolvimento e altas
habilidades/superdotação, matriculados na Educação Básica da Rede Pública, conforme
necessidade identificada.
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4.2 Incluir os alunos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento, altas
habilidades/superdotação nas atividades e eventos culturais, científicos, artísticos e esportivos das
escolas públicas/parcerias e da comunidade.
4.3 Assegurar a eliminação das barreiras arquitetônicas, garantindo a acessibilidade aos espaços
educativos, públicos e privados.
4.4 Possibilitar parcerias com instituições da área de Saúde para atendimento prioritário aos alunos
com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento, altas habilidades/superdotação sem
diagnóstico, que necessitam de exames, cirurgia e/ou acompanhamento especializado.
4.5 Possibilitar durante a vigência deste plano o apoio pedagógico especializado em contra turno
em escolas da rede conveniada/parcerias, fornecendo prontamente material didático específico e
adaptados e outros recursos necessários para os alunos com deficiência, transtornos globais do
desenvolvimento, altas habilidades/superdotação.
4.6 Procurar meios, através de entes governamentais para efetivar, até o 3° ano de vigência deste
Plano, transporte escolar com as adaptações necessárias aos alunos que apresentem dificuldades de
locomoção, baixa mobilidade e dependência de auto-cuidados, atendidos na rede municipal de
ensino, na rede conveniada/parcerias, garantindo a companhia de responsável, realizando o
translado.
4.7 Articular, durante a vigência deste Plano, as ações de educação especial com a política de
educação para o trabalho, estabelecendo parcerias com organizações governamentais e nãogovernamentais, para o desenvolvimento de programas de qualificação profissional, assegurando
as adaptações curriculares necessárias para promover a colocação dos alunos com deficiência,
transtornos globais do desenvolvimento, altas habilidades/superdotação no mercado de trabalho.
4.8 Garantir, até o 6° ano vigência deste Plano, a aplicação anual dos testes de acuidade visual e
auditiva, aos alunos da educação infantil e ensino fundamental e de educação especial, em parceria
com a Secretaria de Saúde, de forma a detectar problemas e oferecer encaminhamentos adequados
4.9 Contribuir para a formação continuada dos profissionais da educação especial, do Ensino
Regular e da Escola de Educação Básica na modalidade Educação Especial, por meio de
capacitações e disponibilização de materiais teórico metodológico que venham subsidiar as
discussões referentes a organização do trabalho pedagógico na Educação Especial, bem como a
prática docente nessa modalidade de ensino.
4.10 Promover durante a vigência deste PME, a universalização do atendimento escolar de
crianças de 0 (zero) a 3 (três) anos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento,
transtornos funcionais específicos e altas habilidades ou superdotação, observado o que dispõe a
Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação
nacional;
4.11 Assegurar 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 e sem deficiência, transtornos globais do
desenvolvimento, transtornos funcionais específicos e altas habilidades ou superdotação,
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matriculados na rede pública e privada da educação básica, conforme necessidade identificada por
meio de avaliação por equipe multiprofissional, ouvidos a família, o professor e o aluno;
4.12 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, transtornos funcionais
específicos 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;
4.13 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;
4.14 Proporcionar grupos de estudos e aprofundamentos com professores e especialistas referentes
as especificidades da Educação Especial e suas implicações em sala de aula;
META NACIONAL 5
Alfabetizar todas as crianças, no máximo, até o final do 3.º ano do Ensino Fundamental.
Estratégias do município para atender a meta nacional
5.1 Assegurar que os alunos dos três primeiros anos do Ensino Fundamental, estejam ao final desta
fase, todos alfabetizados,
5.2 Apoiar e fortalecer a organização diferenciada do trabalho pedagógico voltado à alfabetização
nos anos iniciais do Ensino Fundamental, tendo em vista a alfabetização de das crianças, inclusive
os que apresentam defasagem de aprendizagem e os da educação inclusiva, por meio de estratégias
metodológicas e produção de materiais didáticos específicos
5.3 Manter a aplicação e acompanhamento de avaliações de aprendizagem aos alunos dos três
primeiros anos.
5.4 Estruturar os processos pedagógicos de alfabetização, nos anos iniciais do ensino fundamental,
articulando-os com as estratégias desenvolvidas na pré-escola, com qualificação e valorização dos
(as) professores (as) alfabetizadores e com apoio pedagógico específico, almejando a alfabetização
de todas as crianças;
5.5 Assegurar diversidade de métodos e propostas pedagógicas inovadoras que assegurem a
alfabetização , bem como o acompanhamento dos resultados nos sistemas de ensino, devendo ser
disponibilizadas, como recursos educacionais abertos e favoreçam a melhoria do fluxo escolar.
5.6 Promover e estimular a formação inicial e continuada de professores (as) para a alfabetização
de crianças, com o conhecimento de novas tecnologias educacionais e práticas pedagógicas
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inovadoras, estimulando a articulação entre programas de pós-graduação stricto sensu e ações de
formação continuada de professores (as) para a alfabetização;

META NACIONAL 6
Oferecer educação em tempo integral em, no mínimo, 50% das escolas públicas, de forma a
atender, pelo menos, 25% dos alunos da educação básica
Estratégias do município para atender a meta nacional
6.1 Instituir políticas públicas municipais para a oferta de Educação Integral em jornada ampliada
até o 5º ano de vigência deste plano.
6.2 Promover, com o apoio da União, a oferta de Educação Básica pública integral e em tempo
integral, de forma que o tempo de permanência dos estudantes na escola, ou sob sua
responsabilidade, passe a ser igual ou superior a sete horas diárias durante todo o ano letivo.
6.3 Instituir, em regime de colaboração com a União e o estado, a adequação de escolas com
padrão arquitetônico e de mobiliário adequado para atendimento em tempo integral garantindo o
atendimento da população local
.6.4 Institucionalizar, em regime de colaboração, programa municipal de ampliação, reestruturação
e acessibilidade arquitetônica de escolas públicas.
6.5 Possibilitar o acesso à educação em tempo integral para os estudantes com deficiência,
transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades/superdotação na faixa etária de 4
(quatro) a 10 (dez) anos, assegurando o atendimento educacional especializado complementar e
suplementar ofertado em salas de recursos multifuncionais da própria escola ou em instituições
especializadas.
6.6 Adotar medidas para otimizar o tempo de permanência dos estudantes na escola, direcionando
a expansão da jornada para o efetivo trabalho escolar combinado com atividades recreativas,
esportivas e culturais.
6.7 Propiciar formação continuada aos profissionais do magistério e demais trabalhadores da
Educação, atuantes na Educação Básica da Rede Pública de Ensino.
6.8 Construir e adequar os prédios escolares, à medida que for implantado o ensino em tempo
integral, com instalações e conforto necessários à maior permanência dos alunos no ambiente
escolar.
META NACIONAL 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: 6,0 nos anos iniciais do ensino fundamental; 5,5 nos anos finais do ensino
fundamental; 5,2 no ensino médio.
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Estratégias do município para atender a meta nacional
7.1 Fortalecer a implementação de ações que elevem a qualidade do processo de ensinoaprendizagem visando à manutenção e/ou elevação dos índices, com expectativa de alcançar ou
superar as metas projetadas.
7.2 Fomentar às instituições de ensino do Município que: a) até no 5.º ano de vigência deste PME,
pelo menos 70% dos alunos do Ensino Fundamental tenham alcançado nível suficiente de
aprendizado em relação aos direitos e objetivos de aprendizagem e desenvolvimento de seu ano de
estudo, e 50%, pelo menos, o nível desejável; b) no último ano de vigência deste PME, todos os
estudantes do Ensino Fundamental alcancem nível suficiente de aprendizado em relação aos
direitos objetivos de aprendizagem e desenvolvimento de seu ano de estudo, e 80%, pelo menos, o
nível desejável.
7.3Utilizar tecnologias educacionais e incentivar práticas pedagógicas que assegurem a melhoria
do fluxo escolar e a aprendizagem.
7.4 Aderir aos programas nacionais, visando à obtenção de recursos para a aquisição de ônibus e
micro-ônibus e manutenção da frota para o transporte escolar de estudantes matriculados na
Educação Básica, da zona rural
7.5 Universalizar, até o quinto ano de vigência deste PME, o acesso à rede de computadores em
banda larga de alta velocidade e ampliar, até o final da década, a relação computador/estudante nas
escolas da Rede Pública de Educação Básica, promovendo a utilização pedagógica das tecnologias
da informação e da comunicação.
7.6 Prover equipamentos e recursos tecnológicos digitais para a utilização pedagógica no ambiente
escolar a todas as escolas públicas da Educação Básica.
7.7 Fomentar políticas de combate à violência na escola, e trabalho infantil.
7.8 Realizar campanhas de mobilização das famílias e setores da sociedade civil, articulando
educação formal com experiências da educação popular e cidadã, com o propósito de que
educação seja assumida como responsabilidade de todos com base na disponibilidade
transparência de dados em parceria com as demais Secretarias do município, para
desenvolvimento de programas sociais voltados ao fortalecimento da relação das famílias com
educação de seus filhos, visando à melhoria da qualidade da educação.
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7.9 Incentivar ações em consonância com as diretrizes do Plano Nacional do Livro e Leitura
(PNLL), voltadas à formação de leitores e à formação continuada de profissionais da educação
para atuarem como mediadores da leitura, de acordo com a especificidade das diferentes etapas do
desenvolvimento e da aprendizagem.
7.10 Garantir a articulação dos programas da área da educação, de âmbito local e estadual, bem
como das áreas de saúde, trabalho e emprego, assistência social, esporte e cultura, possibilitando a
criação de uma rede de apoio integral às famílias, como condição para melhoria da qualidade
educacional.
7.11 Manter os programas de atendimento pedagógico de avaliações e acompanhamento para as
escolas da Rede Municipal de Ensino, com vistas à melhoria da leitura, interpretação de textos e
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resolução de problemas que é realizado pela Coordenação Pedagógica da Secretaria Municipal de
Educação.
7.12 Promover Concursos municipais em matemática, língua portuguesa e ciências entre os alunos
e proporcionar aos mesmos..
7.13 Promover ações durante a vigência deste plano que possibilitem que a educação seja um
instrumento de inclusão, emancipação, cidadania e desenvolvimento; e nesse processo, o estudante
seja considerado o centro da aprendizagem; em regime de colaboração com a União
/Estado/Universidades;
7.14 Aprimorar durante a vigência deste plano os planejamentos pedagógico/administrativos
escolares, como forma de alocar os recursos necessários e verificar os problemas que devem ser
enfrentados em regime de colaboração com a União /Estado/Município;
7.15 Assegurar a cada dois anos a contextualização dos resultados indicadores do sistema nacional
de avaliação da educação básica e do IDEB, identificando nível socioeconômico das famílias dos
(as) alunos (as), de forma a garantir a transparência e o acesso público às informações; em regime
de colaboração com a União /Estado/Município;
7.16 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;
META NACIONAL 8
Elevar a escolaridade média da população de 18 a 29 anos, de modo a alcançar, no mínimo,
12 anos de estudo no último ano de vigência deste Plano, para as populações do campo, da
região de menor escolaridade e dos 25% mais pobres, e igualar a escolaridade média entre
negros e não negros declarados ao Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
Estratégias do município para atender a meta nacional
8.1- Incentivar a busca ativa de jovens fora da escola, pertencentes aos segmentos populacionais
considerados em parceria com as áreas de assistência social, saúde e demais áreas afins.
8.2- Apoiar a ampliação da oferta pública do EJA, garantindo acessibilidade, transporte em horário
diferenciado, e demais instalações e materiais adequados, para os que estejam fora da escola,
associando-se a isso, outras estratégias que garantam a continuidade da escolarização, após
alfabetização inicial.
8.3 Desenvolver de forma democrática, políticas públicas para acompanhamento pedagógico
individual e coletivo e para recuperação e progressão inicial, priorizando estudantes com
rendimento escolar defasado.
8.4 Assegurar em parceria com a União as políticas de erradicação do analfabetismo no
município, por meio da oferta de programas de alfabetização a todos os interessados que não
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tiveram acesso à educação na idade própria ou não concluíram o Ensino Fundamental, até o final
da vigência do plano;
8.5 Garantir, espaço físico adequado para a oferta da EJA, viabilizando para este atendimento,
salas arejadas, bem iluminadas e material pedagógico suficiente para assegurar um atendimento de
qualidade;
8.6 Estabelecer, mecanismos que motivem os alunos da EJA a prosseguirem os estudos, tanto no
Ensino Fundamental, como Ensino Médio e, posteriormente, na Educação Superior;
8.7 Desenvolver currículo adequado à realidade dos alunos da EJA, de forma a viabilizar um
ensino de qualidade;
8.8 Incentivar, a participação dos alunos da Educação de Jovens e Adultos em eventos culturais
desenvolvidos no Município, de modo a propiciar, a esta clientela, a integração social;
8.9 Assegurar, a oferta de palestras e atividades que contribuam com a ampliação do conhecimento
dos alunos da Educação de Jovens e Adultos;
8.10 Garantir o fornecimento e o preparo da alimentação escolar para os alunos da educação de
jovens e adultos, mantendo os dispostos no Programa Nacional de Alimentação Escolar, a partir do
primeiro ano de vigência do plano;
META NACIONAL 9
Elevar a taxa de alfabetização da população com 15 anos ou mais, para 93,5% até 2015 e,
até o final da vigência deste PME reduzir em 50% a taxa de analfabetismo funcional e
erradicar o analfabetismo absoluto.
Estratégias do município para atender a meta nacional
9.1- Aperfeiçoar a Proposta Pedagógica e as Diretrizes Curriculares da Educação de Jovens e
Adultos no município para que possibilitem organizações diferenciadas, adequando-as, as reais
necessidades dos educandos jovens, adultos e idosos dos diferentes grupos populacionais,
adequando-se às suas especificidades.
9.2- Realizar ações, para identificar as pessoas não alfabetizadas e com baixa escolaridade,
utilizando como referência os setores censitários definidos pelo IBGE, e para atendê-las com o
objetivo de alcançar a meta estabelecida para superar o analfabetismo e elevar a escolaridade desta
população no município.
9.3 Prover material didático e literário adequado a cliente identificada neste segmento, objetivando
o conhecimento e a erradicação do analfabetismo
9.4 Sensibilizar profissionais da educação, comerciantes e toda sociedade civil organizada, a
realizar busca ativa com intuito de incentivar que a população analfabeta e de baixa escolarização
retorne aos estudos.
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9.5 – Inserir, implementar e garantir na política de valorização e formação inicial e continuada dos/
as profissionais da educação a discussão as especificidades da EJA
META NACIONAL 10
Oferecer, no mínimo, 25% (vinte e cinco por cento) das matrículas de Educação de Jovens e
Adultos, nos Ensinos Fundamental e Médio, na forma integrada à Educação Profissional.
Estratégias do município para atender a meta nacional
10.1 Incentivar as matrículas na Educação de Jovens e Adultos, de modo a articular a formação
inicial e continuada de trabalhadores com a educação profissional, objetivando a elevação do nível
de escolaridade do trabalhador.
10.2 Estimular a diversificação curricular da Educação de Jovens e Adultos, articulando a
formação básica e a preparação para o mundo do trabalho, de forma a organizar o tempo e o
espaço pedagógicos adequados às características desses alunos.
10.3 Desenvolver um trabalho de orientação dos empresários do município para que facilitem a
participação de seus empregados em cursos profissionalizantes e técnicos.
10.4 Apoiar e incentivar a permanência e matriculas nos cursos técnicos e profissionalizantes
disponíveis no município.
10.5 Estabelecer parcerias junto as instituições que ofertam educação profissional para que os
formandos possam realizar seus estágios e práticas profissionais junto a prefeitura;
META NACIONAL 11
Triplicar as matrículas da Educação Profissional Técnica de nível médio, assegurando a
qualidade da oferta e pelo menos 50% da expansão no segmento público.
Estratégias do município para atender a meta nacional
11.1 Incentivar a implantação da Educação Profissional de Nível Médio e nas Instituições de
Ensino atuantes na cidade, através da oferta de cursos profissionalizantes de acordo com o
levantamento prévio das necessidades do município nesta área.
11.2 Aumentar gradativamente a parceria com o Governo Federal para a oferta de cursos do
PRONATEC em Cruzeiro do Iguaçu, visando proporcionar outros cursos de Formação Técnica e
Pós-Médio.
11.3 Assegurar o transporte gratuito para os alunos que se deslocam para outras cidades para
realização de cursos técnicos e profissionalizantes, e ampliar de acordo com a demanda, sendo que
atenda 100% dos estudantes
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11.4 Assegurar o transporte público aos alunos dos cursos de Ensino Técnico Profissional e do
PRONATEC para as matriculas realizadas na rede pública e privada do município.

META NACIONAL 12
Elevar a taxa bruta de matrícula no Ensino Superior para 50% e a taxa líquida para 33% da
população de 18 a 24 anos de idade, assegurada a qualidade da oferta e expansão para, pelo
menos, 40% das novas matrículas no segmento público
Estratégias do município para atender a meta nacional
12.1 Efetuar pesquisas nas empresas locais tendo como objetivo identificar as necessidades dos
setores produtivos quanto a formação profissional de nível superior.
12.2 Apoiar e incentivar as instituições de ensino superiores a manutenção e ampliação de cursos
superiores no município através da modalidade EAD, com o intuito de alcançar a meta proposta.
12.3 Realizar um trabalho junto aos empresários para que ofereçam incentivos e flexibilidade de
horários aos funcionários que realizam a formação superior.
12.4 Assegurar o transporte gratuito para os universitários que residem no município e se
deslocam para outras cidades diariamente para realização de cursos superiores e de pós graduação,
e ampliar de acordo com a demanda, sendo que atenda 100% dos estudantes
META NACIONAL 13
Estratégias do município para atender a meta nacional
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 Ensino Superior, para 75%,
sendo, do total, no mínimo, 35% de doutores, até ao final da vigência deste Plano.
13.1 Disponibilizar o uso das instalações e equipamentos existentes nos municípios para a
realização de programas e parcerias com entidades de educação superior.
13.2 Incentivar que os profissionais do magistério e demais profissionais matriculados em cursos
superiores participem dos instrumentos de avaliação do ensino superior
13.3 Possibilitar o uso de instalações e equipamentos da rede municipal e das demais secretarias
municipais para a aplicação dos instrumentos de avaliação do ensino superior.
13.4 Realizar uma pesquisa entre os profissionais da educação da rede municipal e da rede
estadual de ensino objetivando obter informações sobre as necessidades e os aperfeiçoamentos que
devem ser aplicados em relação a educação básica.
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13.5 Promover incentivos para professores e demais funcionários públicos que desejam ingressar
em programas de Pós-graduação, inclusive com manutenção da remuneração, enquanto
frequentam o curso. Com estabelecimento de contrapartida do funcionário.
META NACIONAL 14
Elevar gradualmente, o número de matrículas na pós-graduação stricto sensu, de modo a
atingir a titulação anual de 60.000 mestres e 25.000 doutores até o final da vigência deste
Plano.
Estratégias do município para atender a meta nacional
14.1 Apoiar e buscar parcerias através de orientações, para o ingresso de no mínimo 02 (dois)
profissionais na educação da rede municipal nos cursos de mestrado ou doutorado a cada dois
anos, mediante um regulamento especifico.
14.2 Propor revisão no plano de carreira dos profissionais do magistério da RME para inserir a
promoção por titulação aos que concluírem o curso de Mestrado e Doutorado, prevendo ampliação
da remuneração.
14.3 Ofertar licença remunerada ao professor que queira fazer mestrado, ou doutorado durante o
período do curso de acordo, com seu vencimento mensal, mediante comprovação de matrícula e
freqüência, a partir do terceiro ano de vigência desse plano.
14.4 Propor Lei Municipal para monitoramento e acompanhamento dos professores que estão
fazendo mestrado e doutorado.
META NACIONAL 15
Garantir, em regime de colaboração entre União, Estado e municípios, no prazo de um ano
de vigência deste Plano, política Municipal de formação dos profissionais da educação de que
tratam os incisos I, II e III do caput do Art. 61, da Lei Federal n.º 9.394, de 20 de dezembro
de 1996, assegurando que todos os profissionais do magistério da Educação Básica possuam
formação específica de nível superior, obtida em curso de licenciatura na área de
conhecimento em que atuam.
Estratégias do município para atender a meta nacional
15.1Participar de programas federais e estaduais que incentivem a iniciação à docência a
estudantes matriculados em cursos de licenciatura, a fim de aprimorar a formação de profissionais
para atuar na docência da Educação Básica.
15.2 Apoiar, em parceria com a União, programa de incentivo de formação inicial aos
profissionais da educação da rede pública de ensino para a realização de cursos de licenciatura nas
diversas áreas de conhecimento.
15.3 Incentivar os profissionais da educação a investirem na capacitação profissional.
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15.4 Oportunizar a Formação acadêmica e continuada, para os demais profissionais da educação
como secretários, auxiliares administrativos, serviços gerais e responsáveis pela alimentação
escolar.
15.5Assegurar a parceria com instituições de Ensino Superior na modalidade EAD, para a abertura
de pólos e cursos no município.
15.6 Possibilitar a formação exigida por lei a todos os professores e não mais admitir profissionais
da educação na educação infantil sem a habilitação necessária para o exercício do magistério
(LDB – art. 62 e 67).
15.7 Identificar e mapear, na rede municipal de ensino, as necessidades de formação inicial e
continuada de pessoal técnico, administrativo e de apoio, e elaborar no prazo máximo de três anos
a partir da vigência deste Plano Municipal de Educação, um Programa de Formação e qualificação
destes profissionais.
15.8 Reformular no prazo máximo de 3 anos após aprovação deste plano, o Plano de Cargos e
Salários do Magistério Municipal, determinando que, para o ingresso nas carreiras de professor
para a Educação Infantil e Anos Iniciais do Ensino Fundamental, seja exigido formação em nível
superior na modalidade licenciatura.
META NACIONAL 16
Formar, em nível de pós-graduação, 50% de profissionais do magistério da Educação Básica,
até o último ano de vigência deste Plano e garantir a todos os profissionais da Educação
Básica formação continuada em sua área de atuação, considerando as necessidades,
demandas e contextualizações dos sistemas de ensino.
Estratégias do município para atender a meta nacional
16.1 Garantir e manter a proposta de programa de formação continuada a professores da rede
municipal, a fim de aprimorar a formação desses profissionais para atuarem no magistério da
Educação Básica, nas etapas da Educação Infantil e Anos Iniciais, sendo específico para cada ciclo
ou disciplina que atuam.
16.2 Expandir a composição de acervo de obras didáticas, de literatura e dicionários, e programa
específico de acesso a bens culturais, a serem disponibilizados para profissionais da educação das
redes pública.
16.3 Estabelecer convênios com instituições públicas de ensino superior e de especialização
destinadas a formação dos profissionais da área educacional.
16.4 Possibilitar e ampliar o uso das Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) e conteúdos
multimidiáticos para todos os envolvidos no processo educativo. Através de projetos elaborados e
pela Secretaria Municipal de Educação.
16.5 Valorizar o itinerário de formação profissional docente tendo como ponto de partida os cursos
de nível médio na modalidade normal, admitidos para o ingresso nas carreiras do magistério para a
educação infantil e anos iniciais do ensino fundamental nos termos do art. 62 da Lei nº 9.394 de 20
de dezembro de 1996.
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16.6 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.
META NACIONAL 17
Valorizar as/os profissionais do magistério da Rede Pública Municipal de Educação Básica
de forma a equiparar seu rendimento médio ao das/dos demais profissionais com
escolaridade equivalente, até o final da vigência deste PME.
Estratégias do município para atender a meta nacional0
17.1 Garantir, no mínimo, o Pagamento do Piso Salarial Profissional Nacional (PSPN) a todas(os)
professores em início de carreira em todos os sistemas de ensino, observados critérios
estabelecidos na Lei n.º 11.738, de 16 de julho de 2008.
17.2 Manter a hora atividade de acordo com a LDB, destinando 33% da Hora atividade para a
preparação das aulas e atividades e estabelecer uma hora semana para pesquisa, dentro dos 33%.
17.3 Assegurar para os cargos de coordenação escolar nas unidades e na Secretaria Municipal de
Educação profissionais com formação em Pedagogia e gratificação conforme o Plano de cargos e
salários do Município.
17.4 Valorizar os profissionais do magistério das redes públicas de educação básica de forma a
equiparar seu rendimento médio ao dos demais profissionais com escolaridade equivalente, até o
final do sexto ano de vigência deste PME.

META NACIONAL 18
Assegurar a existência do plano de carreira para os (as) profissionais da educação básica 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.
Estratégias do município para atender a meta nacional
18.1 Assegurar os benefícios concedidos no Plano de Cargos e Salários dos professores
municipais, tenham o mesmo percentual em todos os níveis e classes remuneratórias existentes,
afim de que não haja achatamento nas tabelas salariais, garantindo também que os salários estejam
dentro do Piso Salarial Profissional Nacional para os Profissionais do Magistério Público da
Educação Básica, de acordo com os critérios estabelecidos pela Lei 11.738 de 16 de julho de 2008.
18.2 Revisar o Plano de Cargos e Salários dos profissionais do magistério da rede pública, quando
em consenso entre professores e Administração Municipal ou quando houver necessidade,
possibilitando avanços na execução do plano e melhores condições de trabalho dos profissionais.
18.3 Incluir no Plano de Carreira subsidia para professores que realizam atualização profissional
em cursos de mestrado ou doutorado.
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18.4 Garantir a política de formação continuada dos (as) profissionais da educação.
18.5 Assegurar, na rede pública de Educação Básica um sistema de avaliação dos (as) profissionais
em estágio probatório a fim de fundamentar a decisão pela efetivação no cargo.
18.6 Garantir nas instituições de ensino, 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.
18.7 Garantir, a partir da vigência deste Plano, que na distribuição de aulas da rede municipal de
ensino, para Classe Especial, seja exigido a formação especifica.
META NACIONAL 19
Assegurar condições, no prazo de 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.
Estratégias do município para atender a meta nacional
19.1 Desenvolver programa e formações de apoio à gestão escolar aos diretores das escolas
públicas, incluindo processo de formação continuada em aspectos pedagógicos e administrativos
durante o efetivo exercício, em caráter obrigatório aos envolvidos.
19.2 Estimular no município a constituição e o fortalecimento de grêmios estudantis e associações
de pais, assegurando-se, inclusive, espaços adequados e condições de funcionamento nas escolas e
fomentando a sua articulação com os conselhos escolares, por meio das respectivas representações.
19.3 Fortalecer os Conselhos Escolares nas escolas públicas, como instrumentos de participação e
acompanhamento da gestão escolar e educacional, inclusive por meio de programas de formação
de conselheiros, assegurando-se condições de funcionamento.
19.4 Promover a participação e a consulta de profissionais da educação, estudantes e seus
familiares, bem como da comunidade do entorno escolar na formulação dos projetos políticopedagógicos, currículos escolares, planos de gestão escolar e regimentos escolares.
19.5 Fortalecer e ampliar as formas de acompanhamento das famílias no desempenho escolar dos
estudantes, visando à qualidade do ensino.
19.6 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 transporte escolar e de outros e aos (às) representantes
educacionais em demais conselhos de acompanhamento de políticas públicas.
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19.7 Implantar cursos formais e procedimentos de formação continuada de gestão escolar aos
diversos agentes administrativos do Sistema Municipal de Ensino e, em especial, aos Diretores de
Escolas, com vistas a fortalecer o processo democrático.
19.8 Fortalecer o funcionamento dos Conselhos Escolares nas instituições estaduais e municipais,
com a participação dos vários setores da comunidade escolar – direção, professores, funcionários,
estudantes e representantes da comunidade onde a escola se insere – como mecanismos de
participação comunitária e ampliação da gestão democrática.
19.9 Garantir e subsidiar a atuação da equipe multidisciplinar da Secretaria Municipal de
Educação afim de realizar atendimentos específicos na rede.
19.10 Garantir e implementar mecanismos de avaliação e monitoramento da execução das ações
propostas neste plano, a partir do primeiro ano de vigência deste PME.

METANACIONAL 20
Ampliar o investimento público em educação pública de forma a atingir, no mínimo o
patamar de 7% do Produto Interno Bruto (PIB) do país no quinto ano de vigência desta lei e,
no mínimo, o equivalente a 10% do PIB ao final do decênio.
Estratégias do município para atender a meta nacional
20.1 Aperfeiçoar e ampliar os mecanismos de acompanhamento da arrecadação municipal.
20.2 Fortalecer os mecanismo e instrumentos que assegurem a transparência e o controle dos
recursos públicos aplicados na educação inclusive com audiências públicas e informações no
portal da transparência.
20.3 Assegurar mecanismos de fiscalização e controle que assegure o rigoroso cumprimento do
Art. 212 da Constituição Federal em termos de aplicação dos percentuais mínimos vinculados a
manutenção e desenvolvimento do ensino
20.4 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.
20.5 Assegurar as escolas da rede municipal de ensino a manutenção necessária para o bom
atendimento aos alunos, visando uma educação de excelência.
20.6 Garantir a oferta de material escolar, uniforme e material didático apostilado aos alunos da
rede municipal de ensino, objetivando a qualidade no ensino.
20.7 Implementar a educação em todas as etapas e modalidade da educação básica com
investimentos em qualificação e remuneração do pessoal docente e dos demais profissionais da
educação pública, em aquisição, manutenção, construção e conservação das instalações e
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equipamentos necessários ao ensino e em aquisição de material didático-escolar, alimentação e
transporte escolar.
20.8 Realizar reformas, reparos e manutenção nas escolas e centros de educação infantil do
município, conforme e necessidade e visando atender a demanda.

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS
A conclusão do Plano Municipal de Educação de Cruzeiro do Iguaçu – embasado no Plano
Nacional de Educação (PNE) aprovado em junho de 2014 – foi realizado através de um amplo
debate democrático, participativo e de elaboração coletiva que envolveu todos os segmentos
educacionais do município. Foi constituída uma Comissão Organizadora para Elaboração do Plano
Municipal de Educação com ampla representatividade da sociedade educacional, que definiu a
metodologia de trabalho para, desenvolver as metas e estratégias do documento que orientará a
Educação de Cruzeiro do Iguaçu por um período de 10 (dez) anos. Consonante com as orientações
da Secretaria de Articulação com os Sistemas de Ensino (Sase) do Ministério da Educação (MEC),
foi seguido o seguinte roteiro para a estruturação do PME:
a) constituição da Comissão Organizadora para Adequação do Plano Municipal de
Educação
c) elaboração de proposta para a construção do documento-referência do PME, com
sugestões apresentadas pelas áreas pedagógicas.
d) construção coletiva do documento-referência com a participação de setores e segmentos;
e) audiência pública municipal;
f) sistematização das sugestões apresentadas na audiência pública;
g) elaboração da proposta de Projeto de Lei enviado ao Poder Executivo para análise final;
h) encaminhamento, pelo Poder Executivo, do Projeto de Lei da proposta do PME ao Poder
Legislativo;
i) análise, discussão e aprovação do Projeto de Lei pelo Poder Legislativo;
j) promulgação, pelo Poder Executivo, e publicação da Lei que institui o Plano Municipal de
Educação de Cruzeiro do Iguaçu - 2015-2025.
Nesse processo democrático são todos os habitantes deste município os maiores
beneficiados por esse trabalho educativo. Desde a criança na primeira infância ao idoso que ainda
necessita de apoio educacional. Sendo que, deve ser executado de forma comprometida, em
constante aperfeiçoamento propiciado por monitoramento e avaliação, sempre que necessários.
Um dos focos especiais foram os profissionais da educação: professores, pedagogos, gestores,
técnicos e funcionários, que estão a frente dos processos educativos, sempre em direção da
qualidade e melhor atenção ao educando, encontram, no presente Plano, a preocupação
permanente com as funções que desempenham, tanto na formação inicial e continuada das
carreiras do Magistério, como na capacitação dos demais agentes educacionais. Para este grupo
especial externa-se reconhecimento e valorização.
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As famílias dos estudantes e as comunidades em torno das instituições de ensino, foram
tratadas como agentes importantíssimo no acompanhamento da vida escolar das crianças e jovens.
O PME apresenta metas e estratégias específicas para incluir essa interação, dentro do processo de
gestão democrática e integração social.
Podemos concluir que o Plano Municipal de Educação de Cruzeiro do Iguaçu 2015-2025,
tem suas bases voltadas a educação e ao estudante e contemplas ações voltadas na composição
física das redes e sistemas, nas estruturas de gestão que deverão ser apoiadas,e no cuidado
pedagógico que a ele dedicam os mestres. A efetivação deste Plano Municipal de Educação
depende do trabalho e compromisso de todos, tendo em vista que não é apenas um plano de
governo, mas sim uma necessidade diagnosticada na sociedade cruzeirense e transformada em uma
ferramenta para tornarmos um município onde a educação será o grande foco em busca de uma
educação de excelência.
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