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DADOS DE REFERÊNCIA DO RELATÓRIO 

 

Tipo de Relatório: ( X ) de Monitoramento   (   ) de Avaliação 

Período analisado: de 01 de janeiro de 2019 a 31 de dezembro de 2019. 

 

CÓPIA DA PARTE “A” DA  

FICHA DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO PME 

 

Município: Manfrinópolis Cód. 

Município: 

4114351 

 

Microrregião: Francisco 

Beltrão 

 

Mesorregião: 4107 UF Paraná 

Plano Municipal 

de Educação: 

Lei 0572/2015 de 19 de junho de 2018. 

Períodos de 

Avaliação 

previstos: 

Bianual Ano da primeira avaliação: 2017 
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1. APRESENTAÇÃO 

 

           O presente Relatório anual de Monitoramento do Plano Municipal de Educação do Município de Manfrinópolis - 

Paraná, tem por objetivo acompanhar e monitorar as ações do (PME), durante  o seu período de vigência. Este 

monitoramento se dará através do acompanhamento anual de todas as metas e estratégias e seus prazos, descrições dos 

indicadores e percentuais atingidos, segundo fontes oficiais e municipais. 

O presente relatório trata do período compreendido entre mês de janeiro de 2019 a dezembro de 2019; e, do ponto de 

vista metodológico, observou os procedimentos contidos no “Caderno de Orientações para Monitoramento e Avaliação dos 

Planos Municipais de Educação” (disponível em 

http://pne.mec.gov.br/images/pdf/publicacoes/pne_pme_caderno_de_orientacoes_final.PDF).  

         Durante o monitoramento foram também observadas informações relevantes (facilidades, dificuldades, ações 

executadas, programas em execução) sobre as metas no período. 

          

 

 

 

 

  

 

http://pne.mec.gov.br/images/pdf/publicacoes/pne_pme_caderno_de_orientacoes_final.PDF
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1. COMPORTAMENTO DAS METAS E ESTRATÉGIAS NO PERÍODO 

 

 

Meta Texto da meta Prazo Observações/Relato sintético (opcional)  

1 Universalizar, até 2016, o atendimento escolar da 

população de 4 e 5 anos, e ampliar, até 2020, a oferta 

de Educação Infantil de forma a atender a 50% da 

população de até 3 anos. 

2016 O município já atende todas as crianças de  4  e 5 anos.   

 

  

 

 

 

 

INDICADOR 1A Percentual da população de 4 a 5 anos que frequenta a escola/creche 

(Taxa de atendimento escolar) 

Prazo: (Informe aqui 

o prazo do 

indicador) 

Alcançou 

indicador? 

 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Meta prevista   100%          
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Meta executada no 

período (dado 

oficial) 

     70,8%       

 

Meta executada no 

período (dado 

extraoficial) 

     100%        

INDICADOR 1B Percentual da população de 0 a 3 anos que frequenta a escola/creche (Taxa 

de atendimento escolar) 

Prazo: (Informe aqui 

o prazo do 

indicador) 

Alcançou 

indicador? 

Não 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Meta prevista            50% 

 

Meta executada no 

período (dado 

oficial) 

     9,0%       

 

Meta executada no 

período (dado 

extraoficial) 

     16,07%        

Meta 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 atender, no mínimo, 50% (cinquenta por cento das 
crianças de até 3 (três) anos até o final da vigência deste PNE. 
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Estratégias  Prazo Previsões 

Orçamentárias 

Status Alcançou 

Estratégia? 

Observações 

Ofertar educação infantil de forma a atender, a 50% 

da população de até 3 anos de idade, durante a 

vigência deste plano; 

2025 LDO  

Código 

41 

 

NÃO 

INICIADA 

NÃO Falta espaço físico para a execução da estratégia. O 

município possui uma iniciativa do PROINFANCIA 

cadastrada no Plano de Ações  Articuladas. 

 

Universalizar o atendimento da população de 4 e 5 

até o ano de 2016; 

2016 LDO  

Código 

41 

 

CONCLUÍDA 

SIM  

Adotar, em até 5 (cinco) anos, o atendimento em 

tempo integral no Centro Municipal de Educação 

Infantil Mundo Encantado, na faixa etária de 03 

(três) a 5 (cinco) anos; 

2020 LDO  

Código 

41 

 

 

NÃO 
INICIADA 

NÃO  

Readequar e ampliar, em até quatro (04) anos, o 

espaço físico do Centro Municipal de Educação 

Infantil Mundo Encantado, seguindo as diretrizes do 

Conselho Estadual de Educação e do Plano 

Nacional de Educação, a fim de proporcionar a 

segurança e o desenvolvimento integral de todas as 

crianças, incluindo a construção de duas salas de 

aula; 

2019 LDO  
Código 

41 

 
NÃO INICIADA 

NÃO Houve u uma  adaptação de espaço  num prédio ao lado. 

Garantir o atendimento às crianças da educação 

infantil com necessidades especiais, na rede regular 

de ensino, com profissionais especializados e infra-

estrutura adequada, num prazo de um (01) ano; 

2016 LDO  
Código 

41 

 
EM 

DESENV. 

 

SIM  

Assegurar para as instituições municipais de 

educação infantil, material pedagógico adequado à 

faixa etária das crianças atendidas e as 

2025 LDO  

Código 

41 

 

EM 

DESENV. 

 

SIM  



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANFRINÓPOLIS 
 

 

ESTADO DO PARANÁ              –              CNPJ: 01.614.343/0001-09 
 

 

9 

Rua Encantilado, 11 – Centro – CEP: 85.628-000        –        MANFRINÓPOLIS – PARANÁ 

Telefax: (46) 3562-1001 e 3562-1086     –      e-mail: manfri@manfrinopolis.pr.gov.br 

necessidades do trabalho educacional desenvolvido 

pelos profissionais da educação;  

Desenvolver projeto visando à realização de 

passeios e momentos culturais para as crianças da 

educação infantil, da rede municipal de ensino, num 

prazo de 2 (dois) anos; 

2017 LDO  

Código 
41 

 

EM 
DESENV. 

 

 

SIM 

 

Adotar o atendimento odontológico para as crianças 

do Centro Municipal de Educação Infantil Mundo 

Encantado, em parceria com a Secretaria Municipal 

de Saúde; 

2025 LDO  

Código 

41 

 

EM 

DESENV. 
 

 

SIM 

 

Garantir o atendimento prioritário médico e 

psicológico para as crianças que freqüentam o 

Centro Municipal de Educação Infantil Mundo 

Encantado, em parceria com a Secretaria Municipal 

de Saúde; 

2025 LDO  

Código 

41 

 

EM 

DESENV. 
 

 

SIM 

 

 

Assegurar a oferta de alimentação escolar de 

qualidade para as crianças, atendidas na educação 

infantil, da rede municipal de ensino; 

2025 LDO  

Código 

41 

 

EM 

DESENV. 

 

 

SIM 

 

Assegurar a orientação de nutricionista na 

elaboração de cardápios adequados à faixa etária 

das crianças de educação infantil, da rede municipal 

de ensino; 

2025 LDO  
Código 

41 

 
CONCLUÍDA 

 

 
SIM 

 

Assegurar que as funções de direção e 

coordenação pedagógica do Centro Municipal de 

Educação Infantil Mundo Encantado, sejam 

exercidas por profissionais do quadro do magistério; 

2025 LDO  
Código 

41 

 
CONCLUÍDA 

 

 
SIM 

 

Assegurar a reestruturação periódica da proposta 

pedagógica da instituição de educação infantil, da 

2025 LDO  

Código 
41 

 

CONCLUÍDA 
 

 

SIM 
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rede municipal de ensino, de forma que possam 

atender as necessidades desta etapa de ensino, 

contando com a participação efetiva dos 

profissionais da educação; de acordo com a 

necessidade da instituição; 

Garantir a oferta de capacitação continuada 

especifica aos profissionais municipais de educação 

infantil, com temas específicos para os desafios 

desta modalidade de ensino, ouvindo a comunidade 

escolar; 

 LDO  

Código 

41 

 

EM 

DESENV. 

 

 

SIM 

 

Assegurar a oferta anual de palestras para os pais 

das crianças matriculadas nas instituições 

municipais de educação infantil; 

2025 LDO  

Código 

41 

 

EM 

DESENV. 
 

 

SIM 

 

Desenvolver projeto em parceria com órgãos 

federais e estaduais visando a construção de uma 

nova unidade de educação infantil, em parceria com 

os demais entes federados (estado ou união), até o 

final da vigência deste plano. 

2025 LDO  

Código 

41 

 

NÃO 

INICIADA 

 

NÃO 

Projeto do PROINFANCIA cadastrado  no Plano de Ações 

Articuladas – PAR. 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANFRINÓPOLIS 
 

 

ESTADO DO PARANÁ              –              CNPJ: 01.614.343/0001-09 
 

 

11 

Rua Encantilado, 11 – Centro – CEP: 85.628-000        –        MANFRINÓPOLIS – PARANÁ 

Telefax: (46) 3562-1001 e 3562-1086     –      e-mail: manfri@manfrinopolis.pr.gov.br 

Meta Texto da meta Prazo Observações/Relato sintético (opcional)  

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% 

(noventa e cinco por cento) dos alunos 

concluam essa etapa na idade recomendada, 

até o último ano de vigência deste PNE. 

2025   

 

  

INDICADOR 2A Percentual de pessoas de 6 a 14 anos que frequentam ou que já 

concluíram o ensino fundamental (taxa de escolarização líquida 

ajustada) 

Prazo: (Informe aqui 

o prazo do 

indicador) 

Alcançou 

indicador? 

 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Meta prevista            100,0% 

 

Meta executada no 

período (dado 

oficial) 

     98,40

% 
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Meta executada no 

período (dado 

extraoficial) 

     94,76

% 

       

INDICADOR 2B Percentual de pessoas de 16 anos com pelo menos o Ensino 

Fundamental concluído. 

Prazo: (Informe aqui 

o prazo do 

indicador) 

Alcançou 

indicador? 

 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Meta prevista            95,00% 

 

Meta executada no 

período (dado 

oficial) 

     88,5%       

 

Meta executada no 

período (dado 

extraoficial) 

     90,4%        

Meta 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% (noventa e cinco por cento) dos alunos concluam 
essa etapa na idade recomendada, até o último ano de vigência deste PNE. 
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Estratégias  Prazo Previsões 

Orçamentárias 

Status Alcançou 

Estratégia? 

Observações 

Garantir a oferta do ensino fundamental nas séries 

iniciais para toda a população, nos cincos primeiros 

anos, promovendo ações articuladas com as 

políticas públicas, buscando aprimorar os padrões 

mínimos de qualidade, com recursos pedagógicos 

adequados ao processo de ensino aprendizagem, 

equipamentos de tecnologia avançados, saúde e 

assistência social, atendimento psicológico, 

atividades esportivas e culturais e profissionais com 

formação adequada garantida em legislação própria 

(LDB, Lei nº 9394/96); 

2020 LDO 
Código 

33 

 
EM 
DESENV. 

 
SIM 

 

Assegurar o acompanhamento individualizado aos 

alunos com necessidades especiais dos (as) alunos 

(as) do ensino fundamental nas séries iniciais. 

2025 LDO 
Código 

33 

 
EM 
DESENV. 

 
SIM 

 

Incentivar a participação dos pais ou responsáveis 

no acompanhamento das atividades escolares dos 

filhos por meio do estreitamento das relações entre 

as escolas e as famílias. 

2025 LDO 
Código 

33 

 
EM 
DESENV. 

 
SIM 

 

Ampliar e fortalecer as políticas intersetoriais de 

saúde, meio ambiente, cultura e outras, para que, 

de forma articulada, assegurem direitos e serviços 

de apoio e orientação à comunidade escolar. 

2025 LDO 
Código 

33 

 
EM 
DESENV. 

 
SIM 

 

Estabelecer PLANO ANUAL DE FORMAÇÃO 

CONTINUADA dos professores da RME, que 

contemple temas que atendam a necessidade da 

2016 LDO 
Código 

33 

CONCLUÍDA SM  
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comunidade escolar e de dificuldade de 

aprendizagem dos educandos, até o final do 

primeiro ano de vigência deste plano. 

Renovar e ampliar a aquisição de veículos 

escolares apropriados para o transporte dos alunos, 

nas áreas urbanas e de campo, a partir de 

assistência financeira do Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação - FNDE/MEC, 

atendendo aos princípios básicos de segurança 

exigidos pelo Departamento Estadual de Trânsito 

DETRAN, durante a vigência deste plano. 

2025 LDO 
Código 

33 

EM 
DESENV. 

SIM Ação cadastrada no Plano de Acões 

Articuladas – PAR. 

Assegurar recursos necessários para mobiliar 

adequadamente os espaços físicos das escolas que 

atendem os alunos de 6 (seis) anos e aqueles com 

dificuldades de locomoção. 

2025 LDO 
Código 

33 

CONCLUÍDA   

Implantar projetos educativos que fortaleçam a 

relação família/ escola/escola, visando à melhoria 

do ensino e aprendizagem, num prazo de 2 (dois) 

anos. 

2017 LDO 
Código 

33 

EM 
DESENV. 

SIM  

Garantir a aquisição de tecnologias da informação 

para as escolas, com suporte técnico, estimulando o 

uso como ferramentas pedagógicas, de forma 

inovadora, no processo ensino e aprendizagem, no 

prazo de dois (02) anos. 

2017 LDO 
Código 

33 

EM 
DESENV. 

SIM  

Estimular práticas pedagógicas no sistema de 

ensino com a utilização de recursos didático-

pedagógicos que assegurem a melhoria do fluxo 

escolar e a aprendizagem dos alunos. 

2025 LDO 
Código 

33 

EM 
DESENV. 

SIM  
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Definir Diretrizes Municipais para a política de 

formação continuada na modalidade de Educação 

Especial para professores e demais profissionais da 

educação do Ensino Fundamental. 

2025 LDO 
Código 

33 

NÃO 
INICIADA 

NÃO  

Assegurar a orientação de nutricionista na 

elaboração de cardápios adequados à faixa etária 

das crianças do ensino fundamental séries iniciais 

da rede municipal de ensino. 

2025 LDO 
Código 

33 

CONCLUÍDA SIM  

Readequar e ampliar, até o final da vigência deste 

plano, o espaço físico das Escolas Municipais, a fim 

de proporcionar a segurança e o desenvolvimento 

integral de todas as crianças, incluindo a construção 

de salas de aula, laboratório de informática e 

biblioteca. 

2025 LDO 
Código 

33 

NÃO 
INICIADA 

NÃO  
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Meta Texto da meta Prazo Observações/Relato sintético (opcional)  

3 Universalizar, até 2016, o atendimento escolar 

para toda a população de 15 (quinze) a 17 

(dezessete)anos e elevar, até o final do período 

de vigência desde PNE, a taxa líquida de 

matrículas no ensino médio para 85%( oitenta e 

cinco por cento) 

2016 Insira aqui alguma observação que entenda relevante sobre o 

acompanhamento dessa meta. 

 

 

  

INDICADOR 3A Percentual da população de 15 a 17 anos que frequenta a escola ou já 

concluiu a educação básica. 

Prazo: (Informe aqui 

o prazo do 

indicador) 

Alcançou 

indicador? 

 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Meta prevista       

 

     85,0% 

 

Meta executada no 

período (dado 

oficial) 

     84,6%       
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Meta executada no 

período (dado 

extraoficial) 

     98,4%        

INDICADOR 3B Percentual da população de 15 a 17 anos que frequenta o ensino médio 
ou possui educação básica completa. 

Prazo: (Informe aqui 

o prazo do 

indicador) 

Alcançou 

indicador? 

 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Meta prevista            85,0% 

 

Meta executada no 

período (dado 

oficial) 

     52,3%       

 

Meta executada no 

período (dado 

extraoficial) 

     96,2%        

Meta 3 Universalizar, até 2016, o atendimento escolar para toda a população de 15 (quinze) a 17 
(dezessete)anos e elevar, até o final do período de vigência desde PNE, a taxa líquida de 
matrículas no ensino médio para 85%( oitenta e cinco por cento). 
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Estratégias  Prazo Previsões 

Orçamentárias 

Status Alcançou 

Estratégia? 

Observações 

Orientar a população sobre a obrigatoriedade da 

matrícula até a idade de 17 anos, conforme 

determinado pela Emenda Constitucional nº 

59/2009, a partir do ano letivo de 2016. 

2016 LDO 
Código 

38 

CONCLUÍDA SIM  

Divulgar amplamente a data da matrículano ensino 

médio junto à comunidade local, por meio da 

imprensa falada, escrita e televisiva. 

2025 LDO 
Código 

38 

EM 
DESENV. 

SIM  

Articular a busca ativa dos estudantes junto à todos 

os órgãos e entidades municipais que trabalham 

com adolescentes, com objetivo de resgatar os 

alunos que estão fora do espaço escolar. 

2025 LDO 
Código 

38 

EM 
DESENV. 

SIM  
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Meta Texto da meta Prazo Observações/Relato sintético (opcional)  

4 Universalizar, para a população de 4 ( quatro) a 

17 (dezessete) anos com deficiência, 

transtornos globais do  desenvolvimento e 

altas habilidades ou superdotação, o acesso à 

educação básica e ao atendimento Educacional 

especializado, preferencialmente na rede 

regular de ensino, com a garantia de sistema 

educacional inclusivo, de salas de recursos 

multifuncionais, classes, escolas ou serviços 

especializados, públicos ou conveniados. 

2025 Insira aqui alguma observação que entenda relevante sobre o 

acompanhamento dessa meta. 

 

 

  

INDICADOR 4A Percentual da população de 4 a 17 anos de idade com deficiência que 

frequenta a escola. 

Prazo: (Informe aqui 

o prazo do 

indicador) 

Alcançou 

indicador? 

 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Meta prevista            100% 
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Meta executada no 

período (dado 

oficial) 

     93,5%       

 

Meta executada no 

período (dado 

extraoficial) 

     100,0%        

INDICADOR 4B Percentual de matrículas de alunos de 4 a 17 anos de idade com 

deficiência, TGD e altas habilidades ou superdotação que estudam em 

classes comuns da educação básica. 

Prazo: (Informe aqui 

o prazo do 

indicador) 

Alcançou 

indicador? 

 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Meta prevista            100% 

 

Meta executada no 

período (dado 

oficial) 

     100%       
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Meta executada no 

período (dado 

extraoficial) 

     100%        

Meta 4 Universalizar, para a população de 4 ( quatro) a 17 (dezessete) anos com deficiência, transtornos 
globais do  desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, o acesso à educação básica e 
ao atendimento Educacional especializado, preferencialmente na rede regular de ensino, com a 
garantia de sistema educacional inclusivo, de salas de recursos multifuncionais, classes, escolas 
ou serviços especializados, públicos ou conveniados. 

Estratégias  Prazo Previsões 

Orçamentárias 

Status Alcançou 

Estratégia? 

Observações 

Assegurar o atendimento escolar inclusivo em toda 

rede municipal de ensino. 

2025 LDO 

Código 

38 

CONCLUÍDA SIM  

Orientar a população sobre prevenção de 

deficiências (causas pré, peri e pós-natais) através 

de campanhas contínuas e permanentes a serem 

desencadeadas na mídia pelo Governo Municipal, 

envolvendo todas as secretarias, em parceria com a 

Secretaria Municipal de Saúde. 

2025 LDO 

Código 

38 

EM 
DESENV. 

SIM  

Fazer divulgação da vacina gratuita, às jovens e 

mulheres, visando à prevenção de deficiências, 

estabelecendo parcerias interinstitucionais, 

paraestatais e privadas, em campanhas de 

prevenção de deficiências, em parceria com a 

Secretaria Municipal de Saúde. 

2025 LDO 
Código 

38 

EM 
DESENV. 

SIM  

Garantir, a partir da vigência desse plano, o 

atendimento aos alunos com necessidades 

2025 LDO 
Código 

38 

EM 
DESENV. 

SIM  
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especiais, inclusos na rede municipal de ensino, em 

parceria com outros municípios que possuem 

instituições especializadas, oferecendo nestes 

casos, transporte escolar. 

Organizar e ofertar, a partir da vigência desse plano, 

em parceria com a Secretaria de Ação Social, 

cursos profissionalizantes e programas destinados a 

estimular o aluno com necessidades especiais a 

valorizar seu trabalho. 

2025 LDO 
Código 

38 

NÃO 
INICIADA 

NÃO  

Assegurar, a partir da vigência desse plano, em 

parceria com a área da saúde o atendimento 

médico, odontológico, fonoaudiólogo e psicológico 

aos alunos com necessidades educacionais 

especiais, inclusos na rede municipal de ensino. 

2025 LDO 
Código 

38 

EM 
DESENV. 

SIM  

Assegurar, a partir da vigência desse plano, 

materiais específicos para o trabalho pedagógico 

realizado com os alunos com necessidades 

educacionais especiais, inclusos na rede municipal 

de ensino. 

2025 LDO 
Código 

38 

EM 
DESENV. 

SIM  

Assegurar, a partir da vigência desse plano, 

atendimento em salas de recursos multifuncionais, 

na rede municipal de ensino, com profissional 

habilitado na área de educação especial. 

2025 LDO 
Código 

38 

EM 
DESENV. 

SIM  

Garantir um plano de Formação Continuada para 

todos os professores e funcionários das escolas, 

tanto do ensino regular quanto da educação 

especial visando a educação inclusiva a partir de 

2016, extensivo durante toda vigência deste plano 

2025 LDO 
Código 

38 

EM 
DESENV. 

SIM  
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com recursos e parcerias das esferas: municipal, 

estadual e federal. 

Criar até o final da vigência deste plano, programas 

complementares e suplementares que promovam a 

acessibilidade em todas as instituições de ensino da 

rede municipal, para garantir o acesso e a 

permanência dos (as) alunos (as) com deficiência 

por meio da adequação arquitetônica, de acordo 

com as Normas TÉCNICAS Brasileiras de 

Acessibilidade (ABNT/NBR – 9050/2004), da oferta 

de transporte acessível e da disponibilização de 

material didático próprio e de recursos de tecnologia 

assistiva, assegurando, ainda, no contexto escolar, 

em todas as etapas, níveis e modalidades de 

ensino, a identificação dos (as) alunos (as) com 

altas habilidades ou superdotação, com recursos 

das esferas: municipal, estadual e federal, através 

de avaliação no contexto escolar realizado por 

equipe profissional especializada. 

2025 LDO 
Código 

38 

NÃO 
INICIADA 

NÃO  

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. 

2025 LDO 
Código 

38 

NÃO 
INICIADA 

NÃO  

Promover programas destinados à oferta da 

atenção inicial para crianças com necessidades 

educacionais especiais e/ ou crianças com 

deficiência em parceria com áreas da saúde, 

2025 LDO 
Código 

38 

EM 
DESENV. 

SIM  
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considerando equipe mínima de psicologia, 

fonoaudiologia, terapia ocupacional, fisioterapia, 

psiquiatria, neurologia e assistência social, durante 

a vigência deste plano. 

 

 

 

 

 

Meta Texto da meta Prazo Observações/Relato sintético (opcional)  

5 Alfabetizar todas as crianças até, no máximo, 

os oito anos de idade. 

2025 Insira aqui alguma observação que entenda relevante sobre o 

acompanhamento dessa meta. 

 

 

  

INDICADOR 5A Estudantes com proficiência insuficiente em Leitura (nível 1 da escala 

de proficiência). 

Prazo: (Informe aqui 

o prazo do 

indicador) 

Alcançou 

indicador? 

 

2014 2015 2016 201

7 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 
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Meta prevista            00% 

 

Meta executada no 

período (dado 

oficial) 

     9,7%       

 

Meta executada no 

período (dado 

extraoficial) 

     9,7%        

INDICADOR 5B Estudantes com proficiência insuficiente em Escrita (níveis 1, 2 e 3 da 

escala de proficiência). 

Prazo: (Informe aqui 

o prazo do 

indicador) 

Alcançou 

indicador? 

 

2014 2015 2016 201

7 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Meta prevista            0,0% 

 

Meta executada no 

período (dado 

oficial) 

     9,7%       
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Meta executada no 

período (dado 

extraoficial) 

     9,7%        

INDICADOR 5C Estudantes com proficiência insuficiente em Matemática (níveis 1 e 2 

da escala de proficiência). 

Prazo: (Informe aqui 

o prazo do 

indicador) 

Alcançou 

indicador? 

 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Meta prevista            0,0% 

 

Meta executada no 

período (dado 

oficial) 

     38,0%       

 

Meta executada no 

período (dado 

extraoficial) 

     38,0%        

Meta 5 Alfabetizar todas as crianças até, no máximo, os oito anos de idade. 
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Estratégias  Prazo Previsões 

Orçamentárias 

Status Alcançou 

Estratégia? 

Observações 

Atender os alunos dos três primeiros anos do ensino 

fundamental com objetivo de, ao final deste ciclo, 

todos eles estejam alfabetizados. 

2025 LDO 

Código 

37 

EM 
DESENV. 

SIM  

Aplicar métodos pedagógicos que visem à melhoria 

do processo de alfabetização.  

2025 LDO 

Código 
37 

EM 
DESENV. 

SIM  

Garantir no âmbito municipal infraestrutura e política 

de recurso e materiais que viabilizem o apoio 

necessário para a alfabetização de todos os 

estudantes até o terceiro ano do EF. 

2025 LDO 

Código 
37 

EM 
DESENV. 

SIM  

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. 

2025 LDO 

Código 

37 

EM 
DESENV. 

SIM  

Instituir instrumentos de avaliação periódicos e 

específicos para aferir a alfabetização das crianças, 

aplicados a cada ano, bem como estimular os 

sistemas de ensino e as escolas a criarem os 

respectivos instrumentos de avaliação e 

monitoramento, implementando medidas 

pedagógicas para alfabetizar os alunos e alunas até 

o final do terceiro ano do ensino fundamental. 

2025 LDO 

Código 

37 

EM 
DESENV. 

SIM  
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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. 

2025 LDO 

Código 
37 

EM 
DESENV. 

SIM  

 

 

 

 

 

 

 

Meta Texto da meta Prazo Observações/Relato sintético (opcional)  

6 Oferecer educação em tempo integral em, no 

mínimo, 50% (cinquenta por cento) das escolas 

públicas, de forma a atender, pelo menos, 25% 

(vinte e cinco por cento) da educação básica. 

2025 Insira aqui alguma observação que entenda relevante sobre o 

acompanhamento dessa meta. 
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INDICADOR 6A Percentual de alunos da educação básica pública em tempo integral. Prazo: (Informe aqui 

o prazo do 

indicador) 

Alcançou 

indicador? 

 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Meta prevista            25% 

 

Meta executada no 

período (dado 

oficial) 

     11,4%       

 

Meta executada no 

período (dado 

extraoficial) 

     0,0%        

INDICADOR 6B Percentual de escolas públicas com ao menos um aluno que 

permanece no mínimo 7 horas diárias em atividades escolares. 

Prazo: (Informe aqui 

o prazo do 

indicador) 

Alcançou 

indicador? 
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2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Meta prevista            50,0% 

 

Meta executada no 

período (dado 

oficial) 

     33,3%       

 

Meta executada no 

período (dado 

extraoficial) 

     0,0%        

Meta 6 Oferecer educação em tempo integral em, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) das escolas 
públicas, de forma a atender, pelo menos, 25% (vinte e cinco por cento) da educação básica. 

Estratégias  Prazo Previsões 

Orçamentárias 

Status Alcançou 

Estratégia? 

Observações 

Oferecer a educação infantil, de três a cinco anos, 

em tempo integral, para todos os alunos, até o final 

do quinto ano da aprovação deste plano. 

2025 LDO 
Código 

41 

NÃO 
INICIADA 

NÃO  

Implantar até o final da vigência deste plano, ensino 

fundamental em período integral, com no mínimo 7 

horas diárias, em 50% das escolas; em 100% das 

2025 LDO 
Código 

41 

NÃO 
INICIADA 

NÃO  
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escolas de ensino fundamental até o final do ano de 

2023. 

Organizar projeto pedagógico integrado com a base 

comum nacional e as atividades complementares, 

objetivando a implantação efetiva da educação em 

tempo integral. 

2025 LDO 
Código 

41 

NÃO 
INICIADA 

NÃO  

Contratar professores com formação equivalente ao 

grau de complexidade, preferencialmente por meio 

de concurso, para o atendimento da educação em 

tempo integral, de acordo com a demanda. 

2025 LDO 
Código 

41 

NÃO 
INICIADA 

NÃO  

 

 

 
 

 

 
 

Meta Texto da meta Prazo Observações/Relato sintético (opcional)  

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. 

2025 Insira aqui alguma observação que entenda relevante sobre o 

acompanhamento dessa meta. 
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INDICADOR 7A Média do Ideb nos anos iniciais do ensino fundamental. Prazo: (Informe aqui 

o prazo do 

indicador) 

Alcançou 

indicador? 

 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Meta prevista        6,0     

 

Meta executada no 

período (dado 

oficial) 

     5,6       

 

Meta executada no 

período (dado 

extraoficial) 

     6,3        

INDICADOR 7B Média do Ideb nos anos finais do ensino fundamental. Prazo: (Informe aqui 

o prazo do 

indicador) 

Alcançou 

indicador? 

 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 
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Meta prevista        5,5     

 

Meta executada no 

período (dado 

oficial) 

     3,7       

 

Meta executada no 

período (dado 

extraoficial) 

     5,1        

INDICADOR 7C Média do Ideb no ensino médio. Prazo: (Informe aqui 

o prazo do 

indicador) 

Alcançou 

indicador? 

 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Meta prevista        4,4     

 

Meta executada no 

período (dado 

oficial) 

     4,0       
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Meta executada no 

período (dado 

extraoficial) 

     4,0        

Meta 7 Fomentar a qualidade da educação básica em todas as etapas e modalidades com melhoria do 
fluxo escolar e da aprendizagem, de modo a atingir as seguintes médias nacionais para o ideb: 
6,0 nos anos iniciais do ensino fundamental; 5,5 nos anos finais do ensino fundamental; 5,2 no 
ensino médio. 

Estratégias  Prazo Previsões 

Orçamentárias 

Status Alcançou 

Estratégia? 

Observações 

Programar e desenvolver ações atividades 

pedagógicas, como salas de apoio e contra turno 

para os alunos dos anos iniciais do ensino 

fundamental, que apresentem rendimento em 

desacordo com o que se espera para sua faixa 

etária/série, com o objetivo de melhorar a qualidade 

da educação e do processo ensino/aprendizagem. 

2025 LDO 
Código 

37 

EM 
DESENV. 

SIM  

Realizar reuniões periódicas entre a equipe 

pedagógica da rede municipal e da rede estadual de 

ensino para ações conjuntas visando a melhoria da 

qualidade de ensino. 

2025 LDO 
Código 

37 

NÃO 
INICIADA 

NÃO  

Estabelecer juntamente com a Secretaria Municipal 

de Educação metas de qualidade, através de 

avaliações para os alunos do 5º ano, como forma de 

eliminar lacunas de conhecimento para os anos 

seguintes. 

2025 LDO 
Código 

37 

EM 
DESENV. 

SIM  

Apoiar programas e aprofundar ações de 2025 LDO 
Código 

EM 
DESENV. 

SIM  
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atendimento aos estudantes em todas as etapas da 

educação básica, com programas suplementares de 

material didático-escolar, transporte, alimentação e 

assistência à saúde. 

37 

Aderir e acompanhar a implantação das diretrizes 

pedagógicas para a educação básica e a base 

nacional comum dos currículos, com direitos e 

objetivos de aprendizagem e desenvolvimento dos 

(as) alunos (as) para cada ano do ensino 

fundamental e médio, respeitada a diversidade 

regional, estadual e local. 

2025 LDO 
Código 

37 

EM 
DESENV. 

SIM  

Desenvolver processo contínuo de autoavaliação 

das escolas de Educação Básica, por meio da 

constituição de instrumentos de avaliação que 

orientem as dimensões a serem fortalecidas, 

destacando-se a elaboração de planejamento 

estratégico, a melhoria contínua da qualidade 

educacional, a formação continuada dos (as) 

profissionais da educação e o aprimoramento da 

gestão democrática. 

2025 LDO 
Código 

37 

EM 
DESENV. 

SIM  

Universalizar o acesso à rede mundial de 

computadores em banda larga de alta velocidade, 

até o final deste plano, nas escolas da rede pública 

municipal, promovendo a utilização pedagógica das 

tecnologias da informação e da comunicação. 

2025 LDO 
Código 

37 

NÃO 
INICIADA 

NÃO  
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Meta Texto da meta Prazo Observações/Relato sintético (opcional)  

8 Elevar a escolaridade média da população de 

18 (dezoito) a 29 (vinte e nove) anos, de modo a 

alcançar, no mínimo, 12 (doze) anos de estudo 

no último ano de vigência deste Plano, para as 

populações do campo, da região de menor 

escolaridade no País e dos 25%(vinte e cinco 

por  cento) mais pobres, e igualar a 

escolaridade média entre negros e não negros 

declarados à Função Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística -  IBGE. 

2025 Insira aqui alguma observação que entenda relevante sobre o 

acompanhamento dessa meta. 

 

 

  

INDICADOR 8A Percentual da População de 18 e 29 anos com menos de 12 anos de 

escolaridade. 

Prazo: (Informe aqui 

o prazo do 

indicador) 

Alcançou 

indicador? 

 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Meta prevista            100% 

 



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANFRINÓPOLIS 
 

 

ESTADO DO PARANÁ              –              CNPJ: 01.614.343/0001-09 
 

 

37 

Rua Encantilado, 11 – Centro – CEP: 85.628-000        –        MANFRINÓPOLIS – PARANÁ 

Telefax: (46) 3562-1001 e 3562-1086     –      e-mail: manfri@manfrinopolis.pr.gov.br 

Meta executada no 

período (dado 

oficial) 

     36,5%       

 

Meta executada no 

período (dado 

extraoficial) 

     36,5%        

INDICADOR 8B Percentual da População de 18 e 29 anos residente no campo com 

menos de 12 anos de escolaridade. 

 

Prazo: (Informe aqui 

o prazo do 

indicador) 

Alcançou 

indicador? 

 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Meta prevista            100% 

 

Meta executada no 

período (dado 

oficial) 

     31,4%       
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Meta executada no 

período (dado 

extraoficial) 

     31,4%        

INDICADOR 8C Percentual da população de 18 a 29 anos pertencente aos 25% mais 

pobres com menos de 12 anos de escolaridade. 

 

Prazo: (Informe aqui 

o prazo do 

indicador) 

Alcançou 

indicador? 

 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Meta prevista            100% 

 

Meta executada no 

período (dado 

oficial) 

     22,9%       

 

Meta executada no 

período (dado 

extraoficial) 

     22,9%        
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INDICADOR 8D Percentual da população negra entre 18 e 29 anos com menos de 12 

anos de escolaridade. 

 

Prazo: (Informe aqui 

o prazo do 

indicador) 

Alcançou 

indicador? 

 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Meta prevista            100% 

 

Meta executada no 

período (dado 

oficial) 

     36,5%       

 

Meta executada no 

período (dado 

extraoficial) 

     36,5%        

Meta 8 Elevar a escolaridade média da população de 18 (dezoito) a 29 (vinte e nove) anos, de modo a 
alcançar, no mínimo, 12 (doze) anos de estudo no último ano de vigência deste Plano, para as 
populações do campo, da região de menor escolaridade no País e dos 25%(vinte e cinco por  
cento) mais pobres, e igualar a escolaridade média entre negros e não negros declarados à 
Função Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística -  IBGE. 

Estratégias  Prazo Previsões 

Orçamentárias 

Status Alcançou 

Estratégia? 

Observações 
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Promover incentivos para elevar a escolaridade da 

população de 18 a 24 anos, atendendo toda a 

população do campo, os de menor nível de 

escolaridade e igualar a escolaridade média entre 

negros e não negros. 

2025 LDO 
Código 

39 
e 

Código 
40 

EM 
DESENV. 

SIM  

Promover ações junto às instituições de Ação Social 

e Conselho Tutelar e entidades municipais 

objetivando o incentivo ao retorno à escola. 

2025 LDO 
Código 

39 
e 

Código 
40 

EM 
DESENV. 

SIM  

Desenvolver parcerias em programas de combate 

às drogas lícitas e ilícitas, à violência e à 

prostituição infantil. 

2025 LDO 
Código 

39 
e 

Código 
40 

EM 
DESENV. 

SIM  

Apoiar, a partir da vigência deste Plano, as 

atividades, desenvolvidas pelo Grêmio Estudantil da 

rede estadual, visando a integração social e cultural 

das unidades escolares e o exercício da cidadania. 

2025 LDO 
Código 

39 
e 

Código 
40 

EM 
DESENV. 

SIM  
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Meta Texto da meta Prazo Observações/Relato sintético (opcional)  

9 Elevar a taxa de alfabetização da população 

com 15 (quinze) anos ou mais para 93,5% ( 

noventa e três inteiros e cinco décimos por 

cento) até o final a vigência deste PNE, 

erradicar o analfabetismo absoluto e reduzir em 

50% cinquenta por cento) a taxa de 

analfabetismo funcional. 

2025 Insira aqui alguma observação que entenda relevante sobre o 

acompanhamento dessa meta. 

 

 

  

INDICADOR 9A Taxa de alfabetização da população de 15 anos ou mais de idade. Prazo: (Informe aqui 

o prazo do 

indicador) 

Alcançou 

indicador? 

 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Meta prevista            93,5% 

 

Meta executada no 

período (dado 

oficial) 

     85,4%       
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Meta executada no 

período (dado 

extraoficial) 

     85,4%        

INDICADOR 9B Taxa de analfabetismo funcional de pessoas de 15 anos ou mais de 
idade.  

Prazo: (Informe aqui 

o prazo do 

indicador) 

Alcançou 

indicador? 

 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Meta prevista            50,0% 

 

Meta executada no 

período (dado 

oficial) 

     38,5%       

 

Meta executada no 

período (dado 

extraoficial) 

     38,5%        

Meta 9 Elevar a taxa de alfabetização da população com 15 (quinze) anos ou mais para 93,5% ( noventa 
e três inteiros e cinco décimos por cento) até o final a vigência deste PNE, erradicar o 
analfabetismo absoluto e reduzir em 50% cinquenta por cento) a taxa de analfabetismo 
funcional. 

Estratégias  Prazo Previsões 

Orçamentárias 

Status Alcançou 

Estratégia? 

Observações 
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Desenvolver incentivos, a partir da aprovação deste 

Plano Municipal de Educação, programas visando 

alfabetizar 90% dos jovens e adultos residentes no 

município em 5 anos e, até o final da década, 

eliminar o analfabetismo no Município. 

2025 Não se Aplica NÃO 
INICIADA 

NÃO  

Estimular, através de parcerias, a oferta de 

educação de jovens e adultos equivalente aos cinco 

primeiros anos do ensino fundamental, para 90% da 

população de 15 anos ou mais, que não tenha 

atingido este nível de escolaridade. 

2025 Não se Aplica NÃO 
INICIADA 

NÃO  

Desenvolver, juntamente com a União as políticas 

de erradicação do analfabetismo, por meio da oferta 

de programas de alfabetização a todos os 

interessados que não tiveram acesso à educação 

na idade própria ou não concluíram o Ensino 

Fundamental. 

2025 Não se Aplica NÃO 
INICIADA 

NÃO  

Apoiar chamadas públicas regulares para educação 

de jovens e adultos, promovendo-se busca ativa em 

regime de colaboração entre entes federados e 

parcerias com organizações e sociedade civil. 

2025 Não se Aplica EM 
DESENV. 

SIM  

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. 

2025 Não se Aplica NÃO 
INICIADA 

NÃO  

Auxiliar no fornecimento de merenda escolar 

adequada para o horário de atendimento dos alunos 

da EJA.  

2025 Não se Aplica NÃO 
INICIADA 

NÃO  
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Meta Texto da meta Prazo Observações/Relato sintético (opcional)  

10 Oferecer, no mínimo, 25% (vinte e cinco por 

cento) das matrículas de educação de jovens e 

adultos, nos ensinos fundamentais e médios, 

na forma integrada à educação profissional. 

2025 Insira aqui alguma observação que entenda relevante sobre o 

acompanhamento dessa meta. 

 

 

  

INDICADOR 

10A 

Percentual de matrículas da educação de jovens e adultos na forma 

integrada à educação profissional. 

Prazo: (Informe aqui 

o prazo do 

indicador) 

Alcançou 

indicador? 

 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Meta prevista            25,0% 

 

Meta executada no 

período (dado 

oficial) 

     0,0%       
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Meta executada no 

período (dado 

extraoficial) 

     0,0%        

Meta 10 Oferecer, no mínimo, 25% (vinte e cinco por cento) das matrículas de educação de jovens e 
adultos, nos ensinos fundamentais e médios, na forma integrada à educação profissional. 

Estratégias  Prazo Previsões 

Orçamentárias 

Status Alcançou 

Estratégia? 

Observações 

Apoiar as iniciativas da rede estadual de ensino na 

manutenção de programas de educação de jovens e 

adultos para a conclusão do ensino fundamental e à 

formação profissional inicial, com o objetivo de 

estimular a conclusão da educação básica. 

2025 LDO 
Código 

37 
 

EM 
DESENV. 

SIM  

Realizar um trabalho de conscientização dos 

empresários do Município para que facilitem a 

participação de seus empregados em cursos 

profissionalizantes integrados à educação de jovens 

e adultos. 

2025 LDO 
Código 

37 
 

EM 
DESENV. 

SIM  

Trabalhar junto ao empresariado local no sentido de 

que ofereçam condições e locais para o 

desenvolvimento dos estágios curriculares da 

educação profissional. 

2025 LDO 
Código 

37 
 

NÃO 
INICIADA 

NÃO  

Incentivar a implantação do Programa PROEJA 

integrado a educação profissional, garantindo o 

acesso aos trabalhadores e pessoas que não 

tiveram alfabetização em idade escolar. 

2025 LDO 
Código 

37 
 

NÃO 
INICIADA 

NÃO  
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Estimular a diversificação curricular e a prática 

profissional articulando a formação básica e a 

preparação para o mundo do trabalho e 

estabelecendo inter-relações entre teoria e prática, 

nos eixos da ciência, do trabalho, da tecnologia e da 

cultura e cidadania, de forma a organizar o tempo e 

o espaço pedagógicos adequados às características 

do público alvo. 

2025 LDO 
Código 

37 
 

NÃO 
INICIADA 

NÃO  

Aperfeiçoar estratégias de avaliação e recuperação 

de aprendizagem pautada numa perspectiva 

diagnóstica, formativa e qualitativa, rompendo com 

modelos classificatórios e tradicionais. 

2025 LDO 
Código 

37 
 

EM 
DESENV. 

SIM  
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Meta Texto da meta Prazo Observações/Relato sintético (opcional)  

11 Triplicar as matrículas da educação 

profissional técnica de nível médio, 

assegurando a qualidade da oferta e pelo 

menos 50% ( cinquenta por cento) da expansão 

no segmento público. 

2025 

 

Insira aqui alguma observação que entenda relevante sobre o 

acompanhamento dessa meta. 

 

 

  

INDICADOR 

11A 

Número absoluto de matrículas em EPT de nível médio. Prazo: (Informe aqui 

o prazo do 

indicador) 

Alcançou 

indicador? 

 

2014 201

5 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Meta prevista            50,0% 

 

Meta executada no 

período (dado 

oficial) 

     0,0%       
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Meta executada no 

período (dado 

extraoficial) 

     0,0%        

INDICADOR 

11B 

Número absoluto de matrículas em EPT de nível médio na rede pública. Prazo: (Informe aqui 

o prazo do 

indicador) 

Alcançou 

indicador? 

 

2014 201

5 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Meta prevista            50,0% 

 

Meta executada no 

período (dado 

oficial) 

     0,0%       

 

Meta executada no 

período (dado 

extraoficial) 

     0,0%        

Meta 11 Triplicar as matrículas da educação profissional técnica de nível médio, assegurando a 
qualidade da oferta e pelo menos 50% ( cinquenta por cento) da expansão no segmento público. 
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Estratégias  Prazo Previsões 

Orçamentárias 

Status Alcançou 

Estratégia? 

Observações 

Realizar pesquisa junto com os estudantes e as 

empresas locais com o objetivo de levantar as 

necessidades do setor produtivo em relação à 

formação profissional de nível médio. 

2025 Não se Aplica NÃO 
INICIADA 

NÃO  

Trabalhar junto ao Ministério de Educação e o 

Sistema “S” para a implantação do PRONATEC no 

Município, com cursos de interesse da comunidade 

e do empresariado local. 

2025 Não se Aplica NÃO 
INICIADA 

NÃO  

Incentivar o acesso e a permanência com igualdade 

de condições para as pessoas com deficiência, 

transtornos globais do desenvolvimento e altas 

habilidades ou superdotação. 

2025 Não se Aplica EM 
DESENV. 

SIM  

Apoiar a integração curricular da área técnica 

profissional com a base curricular comum, 

promovendo uma formação geral, cultural, científica, 

técnica e humana, por meio de projetos e de 

inovações nas práticas pedagógicas. 

2025 Não se Aplica EM 
DESENV. 

SIM  

Discutir coletivamente uma proposta pedagógica 

democrática e participativa em consonância com as 

necessidades e potencialidades da comunidade 

local e regional visando promover o seu 

desenvolvimento. 

2025 Não se Aplica EM 
DESENV. 

SIM  
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Meta Texto da meta Prazo Observações/Relato sintético (opcional)  

12 Elevar a taxa bruta de matrícula na educação 

superior para 50% (cinquenta por cento) e a 

taxa líquida para 33%( trinta e três por cento) 

da população de 18 ( dezoito) a 24( vinte 

quatro) anos, assegurada a qualidade da oferta 

e expansão para, pelo menos, 40% (quarenta 

por cento) das novas matrículas, no segmento 

público. 

2025 Insira aqui alguma observação que entenda relevante sobre o 

acompanhamento dessa meta. 

 

 

  

INDICADOR 

12A 

Taxa bruta de matrículas na graduação (TBM). Prazo: (Informe aqui 

o prazo do 

indicador) 

Alcançou 

indicador? 

 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Meta prevista            50,0% 
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Meta executada no 

período (dado 

oficial) 

     16,1%       

 

Meta executada no 

período (dado 

extraoficial) 

     16,1%        

INDICADOR 

12B 

Taxa líquida de escolarização na graduação (TLE). Prazo: (Informe aqui 

o prazo do 

indicador) 

Alcançou 

indicador? 

 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Meta prevista            33,0% 

 

Meta executada no 

período (dado 

oficial) 

     15,1%       

 

Meta executada no 

período (dado 

extraoficial) 

     15,1%        
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Meta 12 Elevar a taxa bruta de matrícula na educação superior para 50% (cinquenta por cento) e a taxa 
líquida para 33%( trinta e três por cento) da população de 18 ( dezoito) a 24( vinte quatro) anos, 
assegurada a qualidade da oferta e expansão para, pelo menos, 40% (quarenta por cento) das 
novas matrículas, no segmento público. 

Estratégias  Prazo Previsões 

Orçamentárias 

Status Alcançou 

Estratégia? 

Observações 

Trabalhar junto ao Ministério de Educação para a 

implantação de um polo presencial da Universidade 

Aberta do Brasil (UAB) no Município, com cursos de 

interesse da comunidade e do empresariado local. 

2025 LDO 
Código 

39 
e 

Código 
40 
 

NÃO 
INICIADA 

NÃO  

Manter o subsídio de transporte escolar para os 

alunos do município que frequentam o Ensino 

Superior em outros municípios da região na forma 

da Lei. 

2025 LDO 
Código 

39 
e 

Código 
40 
 

EM 
DESENV. 

SIM  
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Meta Texto da meta Prazo Observações/Relato sintético (opcional)  

13 Elevar a qualidade da educação superior e 

ampliar a proporção de mestres e doutores do 

corpo docente em efetivo exercício no conjunto 

do sistema de educação superior para 75% ( 

setenta e cinco por cento), sendo, do total, no 

mínimo, 35%( trinta e cinco por cento) 

doutores. 

2025   

 

  

INDICADOR 

13A 

Percentual de docentes com mestrado ou doutorado na educação 

superior. 

Prazo: (Informe aqui 

o prazo do 

indicador) 

Alcançou 

indicador? 

 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Meta prevista            75,0% 
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Meta executada no 

período (dado 

oficial) 

     0,0%       

 

Meta executada no 

período (dado 

extraoficial) 

     0,0%        

INDICADOR 

13B 

Percentual de docentes com doutorado na educação superior. Prazo: (Informe aqui 

o prazo do 

indicador) 

Alcançou 

indicador? 

 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Meta prevista            35,0% 

 

Meta executada no 

período (dado 

oficial) 

     0,0%       

 

Meta executada no 

período (dado 

extraoficial) 

     0,0%        
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Meta 13 Elevar a qualidade da educação superior e ampliar a proporção de mestres e doutores do corpo 
docente em efetivo exercício no conjunto do sistema de educação superior para 75% ( setenta e 
cinco por cento), sendo, do total, no mínimo, 35%( trinta e cinco por cento) doutores. 

Estratégias  Prazo Previsões 

Orçamentárias 

Status Alcançou 

Estratégia? 

Observações 

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. 

2025 LDO 
Código 

39 
e 

Código 
40 
 

NÃO 
INICIADA 

NÃO  

Dar condições para que os profissionais do 

magistério e demais profissionais matriculados em 

cursos superiores participem dos instrumentos de 

avaliação organizados pelas instituições de ensino 

superior. 

2025 LDO 
Código 

39 
e 

Código 
40 
 

EM 
DESENV. 

SIM  

Realizar uma pesquisa entre os profissionais da 

educação graduados em Pedagogia da rede 

municipal e da rede estadual de ensino objetivando 

obter informações sobre as necessidades e os 

aperfeiçoamentos que devem ser aplicados neste 

curso em relação à educação básica. 

2025 LDO 
Código 

39 
e 

Código 
40 
 

NÃO 
INICIADA 

NÃO  
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Meta Texto da meta Prazo Observações/Relato sintético (opcional)  

14 Elevar gradualmente o número de matrículas 

na pós – graduação stricto sensu, de modo a 

atingir a titulação anual de 60.000 (sessenta 

mil) mestres e 25.000 ( vinte e cinco) doutores. 

2025 Insira aqui alguma observação que entenda relevante sobre o 

acompanhamento dessa meta. 

 

 

  

INDICADOR 

14A 

Número de títulos de mestrado concedidos por ano. Prazo: (Informe aqui 

o prazo do 

indicador) 

Alcançou 

indicador? 

 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Meta prevista            100,0% 

 

Meta executada no 

período (dado 

oficial) 

     0,0%       
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Meta executada no 

período (dado 

extraoficial) 

     0,0%        

INDICADOR 

14B 

Número de títulos de doutorado concedidos por ano. Prazo: (Informe aqui 

o prazo do 

indicador) 

Alcançou 

indicador? 

 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Meta prevista            100% 

 

Meta executada no 

período (dado 

oficial) 

     0,0%       

 

Meta executada no 

período (dado 

extraoficial) 

 

 

     0,0%        
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Meta 14 Elevar gradualmente o número de matrículas na pós – graduação stricto sensu, de modo a 
atingir a titulação anual de 60.000 (sessenta mil) mestres e 25.000 ( vinte e cinco) doutores. 

Estratégias  Prazo Previsões 

Orçamentárias 

Status Alcançou 

Estratégia? 

Observações 

Reformular no plano de carreira do magistério a 

promoção por titulação aos que concluírem o curso 

de Mestrado e Doutorado em educação. 

2025 LDO 
Código 

39 
e 

Código 
40 
 

CONLUÍDA SIM  

Incentivar a participação em cursos dos 

profissionais do magistério para participação em 

curso de Mestrado e Doutorado. 

2025 LDO 
Código 

39 
e 

Código 
40 
 

EM 
DESENV. 

SIM  
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Meta Texto da meta Prazo Observações/Relato sintético (opcional)  

15 Garantir, em regime de colaboração entre 

União, os Estados, o Distrito Federal e os 

Municípios, no prazo de 1 (um) ano de vigência 

deste PNE, política nacional de formação dos 

profissionais da educação de que tratam os 

incisos I, II e III do caput do art. 61 da Lei nº 

9,394, de 20 de dezembro de 1996, assegurando 

que todos os professores e as professoras da 

educação básica possuem formação específica 

de nível superior, obtida em curso de 

licenciatura na área de conhecimento em que 

atuam. 

2016 Insira aqui alguma observação que entenda relevante sobre o 

acompanhamento dessa meta. 

 

 

  

INDICADOR 

15A 

Proporção de docências com professores que possuem formação 

superior compatível com a área de conhecimento em que lecionam na 

educação básica. 

Prazo: (Informe aqui 

o prazo do 

indicador) 

Alcançou 

indicador? 

 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 
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Meta prevista   100%          

 

Meta executada no 

período (dado 

oficial) 

     68,6%       

 

Meta executada no 

período (dado 

extraoficial) 

     100%        

Meta 15 Garantir, em regime de colaboração entre União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, 
no prazo de 1 (um) ano de vigência deste PNE, política nacional de formação dos profissionais 
da educação de que tratam os incisos I, II e III do caput do art. 61 da Lei nº 9,394, de 20 de 
dezembro de 1996, assegurando que todos os professores e as professoras da educação básica 
possuem formação específica de nível superior, obtida em curso de licenciatura na área de 
conhecimento em que atuam. 
 

Estratégias  Prazo Previsões 

Orçamentárias 

Status Alcançou 

Estratégia? 

Observações 

Criar mecanismos para levantamento das 

necessidades de formação inicial e continuada dos 

profissionais da educação atualizando os dados 

anualmente, e desenvolvendo ações para 

qualificação dos profissionais, a partir da aprovação 

do plano. 

2016 LDO 
Código 

33 
 

NÃO 
INICIADA 

NÃO  

Incentivar os profissionais da educação da rede 

municipal de ensino para a formação no uso de 

2016 LDO 
Código 

33 

EM 
DESENV. 

SIM  
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novas tecnologias, possibilitando a sua utilização na 

implementação do planejamento e execução das 

atividades, a partir da aprovação do plano. 

 

Reorganizar as políticas municipais de formação de 

docentes da educação básica, definindo diretrizes 

municipais, áreas prioritárias e instituições 

formadoras, até o terceiro ano de vigência do Plano. 

2018 LDO 
Código 

33 
 

EM 
DESENV. 

SIM  

Implementar programas especiais de incentivo para 

assegurar formação específica na educação 

superior, nas respectivas áreas de atuação, aos 

docentes com formação de nível médio na 

modalidade normal, não licenciados ou licenciados 

em área diversa da de atuação docente, em efetivo 

exercício. 

2016 LDO 
Código 

33 
 

EM 
DESENV. 

SIM  
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Meta Texto da meta Prazo Observações/Relato sintético (opcional)  

16 Formar, em nível de pós- graduação, 50%( 

cinquenta por cento) dos professores da 

educação básica,  até o último ano de vigência 

deste PNE, e garantir a todos (as) os (as) 

profissionais da educação básica formação 

continuada em sua área de atuação, 

considerando as necessidades, demandas e 

contextualizações dos sistemas de ensino. 

2025 Insira aqui alguma observação que entenda relevante sobre o 

acompanhamento dessa meta. 

 

 

  

INDICADOR 

16A 

Percentual de professores da educação básica com pós-graduação lato 

sensu ou stricto sensu. 

Prazo: (Informe aqui 

o prazo do 

indicador) 

Alcançou 

indicador? 

 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Meta prevista            50% 
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Meta executada no 

período (dado 

oficial) 

     84,1%       

 

Meta executada no 

período (dado 

extraoficial) 

     100%        

Meta 16 Formar, em nível de pós- graduação, 50%( cinquenta por cento) dos professores da educação 
básica,  até o último ano de vigência deste PNE, e garantir a todos (as) os (as) profissionais da 
educação básica formação continuada em sua área de atuação, considerando as necessidades, 
demandas e contextualizações dos sistemas de ensino. 

Estratégias  Prazo Previsões 

Orçamentárias 

Status Alcançou 

Estratégia? 

Observações 

Incentivar os professores do ensino fundamental 

terão formação mínima em nível de graduação 

plena e pós-graduação. 

2025 LDO 
Código 

33 
 

EM 
DESENV. 

SIM  

Desenvolver ações visando a celebração de 

convênios com as instituições públicas de nível 

superior para a oferta de cursos de especialização 

voltados para a formação de pessoal para as áreas 

de ensino, em particular, para a educação especial, 

a gestão escolar, a formação de jovens e adultos e 

a educação infantil. 

2025 LDO 
Código 

33 
 

NÃO 
INICIADA 

NÃO  

Oferecer materiais e espaço físico adequado para 

garantir a atuação dos profissionais do magistério, 

no campos da educação especial/inclusiva em sala 

2025 LDO 
Código 

33 
 

EM 
DESENV. 

SIM  
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de recursos multifuncional e professor de apoio 

pedagógico a partir da aprovação e vigência do 

plano. 

Desenvolver ações visando a celebração de 

convênios com as instituições públicas de nível 

superior para a oferta de cursos de formação 

continuada e de Especialização para os 

profissionais da Educação Básica de forma 

articulada às políticas nacionais formação. 

2025 LDO 
Código 

33 
 

EM 
DESENV. 

SIM  

Ampliar e fortalecer a formação dos professores das 

escolas públicas de educação básica, por meio da 

implementação das ações do Plano Nacional do 

Livro, aquisição de acervo bibliográfico da biblioteca 

do professor. 

2025 LDO 
Código 

33 
 

EM 
DESENV. 

SIM  

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANFRINÓPOLIS 
 

 

ESTADO DO PARANÁ              –              CNPJ: 01.614.343/0001-09 
 

 

65 

Rua Encantilado, 11 – Centro – CEP: 85.628-000        –        MANFRINÓPOLIS – PARANÁ 

Telefax: (46) 3562-1001 e 3562-1086     –      e-mail: manfri@manfrinopolis.pr.gov.br 

 

Meta Texto da meta Prazo Observações/Relato sintético (opcional)  

17 Valorizar os (as) profissionais do magistério 

das redes públicas de educação básica de 

forma a equiparar seu rendimento médio ao 

(as) demais profissionais com escolaridade 

equivalente, até o final do sexto ano de 

vigência deste PNE. 

2021 Insira aqui alguma observação que entenda relevante sobre o 

acompanhamento dessa meta. 

 

 

  

INDICADOR 

17A 

Razão entre o salário médio de professores da educação básica da rede 

pública (não federal) e o salário médio de não professores com 

escolaridade equivalente. 

Prazo: (Informe aqui 

o prazo do 

indicador) 

Alcançou 

indicador? 

 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Meta prevista        100%     

 

Meta executada no 

período (dado 

oficial) 

     0,0%       
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Meta executada no 

período (dado 

extraoficial) 

     0,0%        

Meta 17 Valorizar os (as) profissionais do magistério das redes públicas de educação básica de forma a 
equiparar seu rendimento médio ao (as) demais profissionais com escolaridade equivalente, até o 
final do sexto ano de vigência deste PNE. 

Estratégias  Prazo Previsões 

Orçamentárias 

Status Alcançou 

Estratégia? 

Observações 

Assegurar que o percentual de evolução do piso 

salarial nacional profissional do magistério seja 

aplicado anualmente, como critério de reajuste dos 

professores da RME. 

2021 LDO 
Código 

33 
 

EM 
DESENV. 

SIM  

Assegurar os benefícios concedidos no atual Plano 

de Cargos, Carreira e Remuneração do Magistério 

Público, para os profissionais que estão em 

atividade no caso de reformulação. 

2021 LDO 
Código 

33 
 

CONCLUÍDA SIM  

Assegurar à hora atividade de acordo com a LDB, 

destinando cerca de 33% da carga horária dos 

professores para preparação de aulas, avaliações, 

reuniões pedagógicas e participação em curso de 

aperfeiçoamento. 

2021 LDO 
Código 

33 
 

CONCLUÍDA 
 

SIM  
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Meta Texto da meta Prazo Observações/Relato sintético (opcional)  

18 Assegurar, no prazo de 2 (dois), anos a 

existência de planos de Carreira para os (as) 

profissionais da educação básica e superior 

pública de todos os sistemas de ensino e, para 

o plano de Carreira dos (as) profissionais da 

educação básica pública, tomar como 

referência o piso salarial nacional profissional, 

definido em lei federal, nos termos do inciso 

VIII do art. 206 da Constituição Federal. 

2017 Insira aqui alguma observação que entenda relevante sobre o 

acompanhamento dessa meta. 

 

 

  

INDICADOR 

18A 

Percentual de professores municipais recebendo o piso salarial. Prazo: (Informe aqui 

o prazo do 

indicador) 

Alcançou 

indicador? 

 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Meta prevista            100% 
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Meta executada no 

período (dado 

oficial) 

     100%       

 

Meta executada no 

período (dado 

extraoficial) 

     100%        

INDICADOR 

18B 

Percentual de professores da rede municipal que possuem o limite 

máximo de ⅔ da carga horária para atividades de interação com os 

educandos. 

 

Prazo: (Informe aqui 

o prazo do 

indicador) 

Alcançou 

indicador? 

 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Meta prevista            100% 

 

Meta executada no 

período (dado 

oficial) 

     100%       
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Meta executada no 

período (dado 

extraoficial) 

     100%        

Meta 18 Assegurar, no prazo de 2 (dois), anos a existência de planos de Carreira para os (as) 
profissionais da educação básica e superior pública de todos os sistemas de ensino e, para o 
plano de Carreira dos (as) profissionais da educação básica pública, tomar como referência o 
piso salarial nacional profissional, definido em lei federal, nos termos do inciso VIII do art. 206 
da Constituição Federal. 

Estratégias  Prazo Previsões 

Orçamentárias 

Status Alcançou 

Estratégia? 

Observações 

Assegurar o plano de carreira dos profissionais do 

magistério, possibilitando avanços na execução do 

plano e melhores condições de trabalho dos 

profissionais. 

2017 LDO 
Código 

33 
 

EM 
DESENV. 

SIM  

Assegurar no plano de carreira do magistério o 

incentivo e condições de participar de cursos de 

aperfeiçoamento e atualização, determinando a 

obrigatoriedade, por parte da administração 

municipal, de estabelecer um plano anual de 

capacitação docente. 

2017 LDO 
Código 

33 
 

EM 
DESENV. 

SIM  

Reformular no plano de carreira a progressão por 

qualificação profissional e especializações em geral. 

2017 LDO 
Código 

33 
 

CONCLUÍDA SIM  
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Meta Texto da meta Prazo Observações/Relato sintético (opcional)  

19 Assegurar no prazo de 2(anos), para  a 

efetivação da gestão democrática da educação, 

associada a critérios técnicos de mérito e 

desempenho e à consulta à comunidade 

escolar, no âmbito das escolas públicas, 

prevendo recursos e apoio técnico da União 

para tanto. 

2017 Insira aqui alguma observação que entenda relevante sobre o 

acompanhamento dessa meta. 

 

 

  

INDICADOR 

19A 

Percentual de escolas que selecionam diretores de escolas públicas da 

rede estadual e municipal de ensino por meio de eleições e critérios 

técnicos de mérito e desempenho. 

 

 

 

Prazo: (Informe aqui 

o prazo do 

indicador) 

Alcançou 

indicador? 

 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Meta prevista            100% 
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Meta executada no 

período (dado 

oficial) 

     0,0%       

 

Meta executada no 

período (dado 

extraoficial) 

     33,3%        

Meta 19 Assegurar no prazo de 2(anos), para  a efetivação da gestão democrática da educação, 
associada a critérios técnicos de mérito e desempenho e à consulta à comunidade escolar, no 
âmbito das escolas públicas, prevendo recursos e apoio técnico da União para tanto. 

Estratégias  Prazo Previsões 

Orçamentárias 

Status Alcançou 

Estratégia? 

Observações 

Elaborar ou atualizar a legislação municipal sobre a 

forma de nomeação de diretores e coordenadores 

pedagógicos das unidades escolares. 

2017 LDO 
Código 

33 
 

NÃO 
INICIADA 

SIM  

Assegurar que a indicação do Secretário Municipal 

de Educação seja preferencialmente um profissional 

efetivo do quadro do magistério do município. 

2017 LDO 
Código 

33 
 

NÃO 
INICIADA 

NÃO  

Atualizar nas escolas que já possuem e implantar 

nas escolas que não possuem órgãos colegiados 

implementados na escola, em especial o Conselho 

Escolar. 

2017 LDO 
Código 

33 
 

CONCLUÍDA SIM  

Fortalecer o Conselho Municipal de Educação como 

órgão de acompanhamento das atividades da 

2017 LDO 
Código 

33 
 

EM 
DESENV. 

SIM  
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Secretaria Municipal de Educação, sendo 

responsável pela fiscalização e execução do PME. 

Apoiar, mecanismos que zelem pela transparência 

da gestão pública na área da educação, garantindo 

o funcionamento efetivo, autônomo e articulado dos 

conselhos de controle social. 

2017 LDO 
Código 

33 
 

EM 
DESENV. 

SIM  

Fortalecer o Conselho Municipal de Educação como 

órgão de apoio, acompanhamento, orientações e 

fiscalização as instituições escolares bem como de 

acompanhamento da execução do PME, 

promovendo encontros de análise do cumprimento 

das estratégias aqui previstas no 1º ano de 

vigência. 

2017 LDO 
Código 

33 
 

EM 
DESENV. 

SIM  

Garantir, a partir da vigência deste Plano, com a 

participação da 

comunidade e do Conselho Municipal de Educação, 

o acompanhamento e a avaliação das políticas 

públicas na área da educação, instituindo medidas 

para dar continuidade às ações efetivas e eficazes 

já realizadas. 

2017 LDO 
Código 

33 
 

CONCLUÍDA SIM  
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Meta Texto da meta Prazo Observações/Relato sintético (opcional)  

20 Ampliar o investimento público em educação 

público de forma a atingir, no mínimo, o 

patamar de 7% ( sete por cento) do Produto 

Interno Bruto – PIB do País no 5º (quinto) ano 

de vigência desta Lei e, no mínimo, o 

equivalente a 10% (dez por cento) do PIB ao 

final do decênio. 

2020 Insira aqui alguma observação que entenda relevante sobre o 

acompanhamento dessa meta. 

 

 

  

INDICADOR 

20A 

Gasto público em educação pública em proporção ao PIB. Prazo: (Informe aqui 

o prazo do 

indicador) 

Alcançou 

indicador? 

 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Meta prevista      7,0%       
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Meta executada no 

período (dado 

oficial) 

     0,0%       

 

Meta executada no 

período (dado 

extraoficial) 

     0,0%        

Meta 20 Ampliar o investimento público em educação público de forma a atingir, no mínimo, o patamar 
de 7% ( sete por cento) do Produto Interno Bruto – PIB do País no 5º (quinto) ano de vigência 
desta Lei e, no mínimo, o equivalente a 10% (dez por cento) do PIB ao final do decênio. 

Estratégias  Prazo Previsões 

Orçamentárias 

Status Alcançou 

Estratégia? 

Observações 

Assegurar mecanismos de fiscalização e controle 

que assegure o rigoroso cumprimento do art.212 da 

CF em termos de aplicação dos percentuais 

mínimos vinculados à manutenção e 

desenvolvimento do ensino. 

2025 LDO 
Código 

33 
 

EM 
DESENV. 

SIM  

Atender ao cumprimento dos art. 70 e 71 da LDB 

que definem os gastos admitidos como de 

manutenção e desenvolvimento do ensino e aqueles 

que não podem ser vinculados nessa rubrica. 

2025 LDO 
Código 

33 
 

EM 
DESENV. 

SIM  

Ampliar, em regime de parceria com o Governo 

Federal, o atendimento aos programas de renda 

mínimos associados à educação, de sorte a garantir 

o acesso e permanência na escola a toda 

2025 LDO 
Código 

33 
 

NÃO 
INICIADA 

NÃO  



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANFRINÓPOLIS 
 

 

ESTADO DO PARANÁ              –              CNPJ: 01.614.343/0001-09 
 

 

75 

Rua Encantilado, 11 – Centro – CEP: 85.628-000        –        MANFRINÓPOLIS – PARANÁ 

Telefax: (46) 3562-1001 e 3562-1086     –      e-mail: manfri@manfrinopolis.pr.gov.br 

população em idade escolar no município. 

Estabelecer programas diversificados de formação 

continuada e atualização visando à melhoria do 

desempenho no exercício da função de Diretor e 

coordenadores de instituição escolar. 

2020 LDO 
Código 

33 
 

NÃO 
INICIADA 

NÃO  

Manter a avaliação de desempenho de acordo com 

o Plano de Cargos, Carreira e Remuneração do 

Magistério Público Municipal. 

2025 LDO 
Código 

33 
 

EM 
DESENV. 

SIM  

Implantar a avaliação de desempenho aos 

trabalhadores de apoio da educação, definida no 

seu plano de carreira. 

2020 LDO 
Código 

33 
 

EM 
DESENV. 

SIM  

Adquirir, até o 3º ano da vigência deste plano, 

novos playgrounds para todas as unidades que 

atendem a Educação Infantil e Ensino Fundamental 

– Séries Iniciais com estruturas modernas que 

possibilitem maior desenvolvimento de habilidades. 

2018 LDO 
Código 

33 
 

NÃO 
INICIADA 

NÃO  

Otimizar o funcionamento de todos os laboratórios 

de informática  existentes em todas as escolas da 

Rede Municipal de Ensino , até o  final 3º ano de 

vigência do plano. 

2018 LDO 
Código 

33 
 

NÃO 
INICIADA 

NÃO  

Assegurar acessibilidade arquitetônica para todas 

as escolas da rede municipal com: rampas, 

banheiros, toldos, corrimões, equipamentos e 

mobiliários adequados de acordo com a 

necessidade até o final do terceiro ano de vigência 

deste plano. 

2018 LDO 
Código 

33 
 

CONCLUÍD
A 

SIM  

Criar até o terceiro ano de vigência deste plano, 2018 LDO 
Código 

NÃO 
INICIADA 

NÃO  
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programas complementares e suplementares que 

promovam a acessibilidade em todas as escolas 

que atendem alunos com necessidades especiais, 

para garantir o acesso e a permanência dos (as) 

alunos (as) com deficiência por meio da adequação 

arquitetônica, de acordo com as Normas TÉCNICAS 

Brasileiras de Acessibilidade (ABNT/NBR – 

9050/2004). 

33 
 

Adquirir mobiliários (carteiras e cadeiras) de acordo 

com a faixa etária que contemple todas as escolas 

até o 3º ano de vigência do plano. 

2018 LDO 
Código 

33 
 

CONCLUÍD
A 

SIM  

Assegurar, o provimento da merenda escolar de 

qualidade para todas as modalidades de ensino da 

rede municipal, garantindo o enriquecimento da 

mesma com produtos da agricultura familiar e 

acompanhamento de nutricionista. 

2025 LDO 
Código 

33 
 

CONCLUID
A 

SIM  

Assegurar, o transporte escolar dos alunos das 

zonas rurais e localidades distantes, transportando-

os para as escolas mais próximas de suas 

residências conforme critérios definidos pelo Órgão 

Municipal de Ensino, com colaboração financeira da 

União e do Estado de forma a garantir a 

escolarização de todos os alunos da educação 

básica. 

2025 LDO 
Código 

33 
 

EM 
DESENV. 

SIM  

Garantir, durante a vigência deste plano, o 

transporte escolar adaptado aos alunos, da rede 

pública de ensino, que comprovem sua efetiva 

necessidade, de acordo com os critérios da 

2025 LDO 
Código 

33 
 

EM 
DESENV. 

SIM  
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legislação, garantindo o acesso desses aos 

diferentes níveis e modalidades de ensino, 

acompanhados por monitores, quando necessário. 

Adquirir via convênio com o governo federal e 

estadual, até o último ano da vigência do plano, 

ônibus adaptado para substituir os carros da de toda 

frota do transporte escolar municipal, conforme 

necessidade. 

2025 LDO 
Código 

33 
 

NÃO 
INICIADA 

NÃO  

Acompanhar a destinação dos recursos da 

manutenção e desenvolvimento do ensino, em 

acréscimo aos recursos vinculados nos termos do 

art. 212 da Constituição Federal, na forma da lei 

específica, a parcela da participação no resultado 

ou da compensação financeira pela exploração de 

petróleo e gás natural e outros recursos, com a 

finalidade de cumprimento da meta prevista no 

inciso VI do caput do art. 214 da Constituição 

Federal. 

2025 LDO 
Código 

33 
 

EM 
DESENV. 

SIM  

Fortalecer, no âmbito do município, os mecanismos 

e os instrumentos que assegurem, nos termos do 

parágrafo único do art. 48 da Lei Complementar no 

101, de 4 de maio de 2000, a transparência e o 

controle social na utilização dos recursos públicos 

aplicados em educação. 

2025 LDO 
Código 

33 
 

EM 
DESENV. 

SIM  

Acompanhar o desenvolvimento, por meio do 

Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

Educacionais Anísio Teixeira – INEP, estudo e 

acompanhamento regular dos investimentos e 

2025 LDO 
Código 

33 
 

EM 
DESENV. 

SIM  
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custos por alunos da educação básica e superior 

pública, em todas as suas etapas e modalidades; 

estar atento no atendimento aos padrões exigidos 

no Custo Aluno-Qualidade inicial - CAQi, que será 

implantado no prazo de 2 (dois anos) referenciado 

no conjunto de padrões mínimos estabelecidos na 

legislação educacional e cujo financiamento será 

calculado com base nos respectivos insumos 

indispensáveis ao processo de ensino-

aprendizagem e será progressivamente reajustado 

até a implementação plena do Custo Aluno 

Qualidade – CAQ. 

Acompanhar a implementação o Custo Aluno 

Qualidade - CAQ como parâmetro para o 

financiamento da educação de todas etapas e 

modalidades da educação básica, a partir do cálculo 

e do acompanhamento regular dos indicadores de 

gastos educacionais com investimentos em 

qualificação e remuneração do pessoal docente e 

dos demais profissionais da educação pública, em 

aquisição, manutenção, construção e conservação 

de instalações e equipamentos necessários ao 

ensino e em aquisição de material didático-escolar, 

alimentação e transporte escolar. 

2025 LDO 
Código 

33 
 

EM 
DESENV. 

SIM  

Garantir a aquisição de recursos 

pedagógicos/lúdicos e equipamentos para a 

educação inclusiva, (salas de recursos 

multifuncionais) como apoio para facilitar e 

2025 LDO 
Código 

33 
 

EM 
DESENV. 

SIM  
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promover a aprendizagem dos alunos com 

necessidades educacionais  especiais. 

Assegurar a equipe técnica da Secretaria Municipal 

de Educação, a aquisição de instrumentos técnicos 

e pedagógicos necessários de acordo com as 

especificidades de cada área. 

2025 LDO 
Código 

33 
 

EM 
DESENV. 

SIM  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANFRINÓPOLIS 
 

 

ESTADO DO PARANÁ              –              CNPJ: 01.614.343/0001-09 
 

 

80 

Rua Encantilado, 11 – Centro – CEP: 85.628-000        –        MANFRINÓPOLIS – PARANÁ 

Telefax: (46) 3562-1001 e 3562-1086     –      e-mail: manfri@manfrinopolis.pr.gov.br 

 

 

 

2. CONCLUSÃO E RECOMENDAÇÕES:  

 

 

 

         Podemos considerar que não houve um avanço significativo neste ano de 2019, no entanto houve o cumprimento de algumas 

estratégias.  

         Porém, durante a etapa de execução e monitoramento, foram encontradas grandes dificuldades para a obtenção de dados oficiais e 

municipais atualizados de alguns indicadores. Pois acreditamos já termos atingido alguns percentuais, porém o fato de alguns dados oficiais 

estarem desatualizados ou não constarem nas fontes de pesquisa, fica impossível a sua comprovação. 

       Vale ressaltar que, algumas metas e estratégias cabem aos órgãos Federativos o seu cumprimento, cabendo ao município; dar 

condições, possibilitar, apoiar, assegurar e fiscalizar o cumprimento das mesmas, durante toda a vigência desse PME. 

     

 


