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APRESENTAÇÃO  

 

 

Em consonância com o Plano Nacional de Educação (PNE), Lei Federal nº13. 005/2014 e com o Plano Estadual de Educação 

do Paraná (PEE-PR), Lei Estadual nº 18.492/2015, a lei do Plano Municipal de Educação do Município de Manfrinópolis – Paraná 

ressalta a necessidade de seu monitoramento contínuo e de avaliações periódicas, com envolvimento das instâncias responsáveis e a 

devida mobilização social para acompanhar sistematicamente o esforço de implementação das metas e estratégias do plano. 

O presente relatório trata do período compreendido entre 01 de janeiro de 2020 á 31 de dezembro de 2021 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).  

Conforme dispõe a Lei Municipal nº 0572/2015, do dia 19 de junho de 2015, o Plano Municipal de Educação (PME) foi 

aprovado com vistas ao cumprimento do disposto no artigo 214 da Constituição Federal, e no artigo 8º da Lei 13.005, de 25 de junho de 

2014, que aprova o Plano Nacional de Educação (PNE) 

 

São objetivos do Plano Municipal de Educação de Manfrinópolis. 

 

* A elevação global do nível de escolaridade da população de Manfrinópolis. 

* A melhoria da qualidade de ensino nos níveis: Educação Infantil e Ensino Fundamental e nas modalidades: 

Educação de Jovens e Adultos e Educação Especial. 

* Reduções das desigualdades sociais no tocante ao acesso e a permanência com sucesso, na educação pública. 

* A eliminação de qualquer forma de preconceito racial; 

* A democratização da gestão do ensino público nos estabelecimentos oficiais, obedecendo aos princípios e diretrizes 

referendados para a rede municipal de ensino. 

* A valorização dos profissionais da educação. 

 

O presente relatório em sua etapa prévia de Monitoramento foi submetido à apreciação da Equipe Técnica e da Comissão 

Coordenadora de Monitoramento. Assim também a apresentação do mesmo aconteceu na Conferência Municipal de Educação na data 

de 26 de novembro de 2021. 

http://pne.mec.gov.br/images/pdf/publicacoes/pne_pme_caderno_de_orientacoes_final.PDF
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Após os tramites citados, o relatório final será encaminhado para a Secretaria Municipal de Educação para arquivamento e 

disponibilização às instâncias reguladoras/fiscalizadoras. 

 

 

3. COMPORTAMENTO DAS METAS NO PERÍODO 

 

Meta Texto da 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 a atender, no 

mínimo, 50% (cinquenta por cento) das crianças de até 3 (três) 

anos até o final da vigência deste PNE. 

FICHA METODOLÓGICA DOS INDICADORES MUNICIPAIS  

Indicador 1  

Proporção de pessoas de 4 a 5 anos matriculadas na pré-escola 

Conceitos e definições  

Percentual de crianças de 4 e 5 anos que estão matriculadas na pré-

escola no município. Mede a taxa líquida de atendimento no 

município na faixa etária. 

Fórmula de cálculo  

(Número de pessoas de 4 e 5 anos matriculadas na pré-escola / 

Número total de pessoas de 4 e 5 anos) 

X 100. 

Unidade de medida  

% de pessoas. 

 

Indicador 2 Proporção de pessoas de 0 a 3 anos matriculada em creche 

 

Conceitos e definições  

Percentual de crianças de 0 a 3 anos que estão matriculadas em 
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creche no município. Mede a taxa líquida de atendimento no 

município na faixa etária. 

Fórmula de cálculo  

(Número de pessoas de 0 a 3 anos matriculadas em creche / 

Número total de pessoas de 0 a 3 anos) X 

100 

Unidade de medida % de pessoas. 

 

COMPORTAMENTO DOS INDICADORES DO PERÍODO  

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Indicador 1 60,4% 42,7% 39,2% 62,2% 46,6% 86,2% 65,4% 

Indicador 2 10% 12,5% 14,6% 13,5% 9,7% 12,4% 9,2% 

 

O município já atende todas as crianças de 4 e 5 anos. Porém, ainda não é possível o cumprimento total desta meta, no que se 

refere a ampliar a oferta da Educação Infantil para a população de 0 a 3 anos de idade, pois, o município não dispõe de infraestrutura 

física adequada nas instituições de ensino que garanta o um atendimento de qualidade para todas as crianças desta faixa etária. 

Atualmente temos cadastrada no PAR4 uma creche tipo 2 a qual já recebeu um empenho no valor de 2.112.796,71. Tornando 

futuramente possível o atendimento a todas as crianças. 

 

 

  

 

Meta Texto da 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. 

FICHA METODOLÓGICA DOS INDICADORES MUNICIPAIS 

Indicador 1  
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Nenhum. 

Conceitos e definições Fundamental concluído / População de 16 anos) x 100 

Fórmula de cálculo  

 

(População de 16 anos com o ensino fundamental concluído / 

População de 16 anos) x 100 

Unidade de medida  

 

% de Pessoas. 

 

Indicador 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. 

Conceitos e definições  

Nenhum 

Fórmula de cálculo  

(População de 16 anos com o ensino fundamental concluído / 

População de 16 anos) x 100 

Unidade de medida  

% de Pessoas. 

COMPORTAMENTO DOS INDICADORES DO PERÍODO 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Indicador 1 94,5% 95,8% 101,7% 99,2% 91,2% 88,9% 93,2% 

Indicador 2 94,5 % 95,8% 101,7% 99,2% 91,2% 88,9% 93,2% 

 

Podemos assegurar que o cumprimento desta meta vem sendo desenvolvida em nosso município. Deste modo, garantindo a 
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oferta do ensino fundamental nas séries iniciais para toda a população, nos cincos primeiros anos, através de ações articuladas com as 

políticas públicas buscando sempre aprimorar os padrões mínimos de qualidade na rede de ensino, contando com recursos pedagógicos 

adequados ao processo de ensino aprendizagem, equipamentos de tecnologia, atendimento pedagógico e psicológico, além de atividades 

esportivas e culturais planejadas a fim de atender a todas as crianças e profissionais com formação adequada garantida em legislação 

própria (LDB, Lei nº 9394/96). 

 

Meta Texto da 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 deste PNE, a taxa líquida de matrículas no 

ensino médio para 85% (oitenta e cinco por cento). 

FICHA METODOLÓGICA DOS INDICADORES MUNICIPAIS 

Indicador 1 Proporção de pessoas de 15 a 17 anos matriculadas na escola. 

 
 

Conceitos e definições  

 

Percentual de pessoas de 15 a 17 anos que estão matriculadas no 

município na Educação Básica. Mede 

O grau de atendimento escolar município na faixa etária. 

Fórmula de cálculo  

 

(Número de pessoas de 15 a 17 anos matriculadas na escola / 

Número total de pessoas de 15 a 17 anos) X 100. 

Unidade de medida  

 

% de Pessoas. 

 

Indicador 2  

Proporção de pessoas de 15 a 17 anos matriculadas no Ensino 

Médio. 
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Conceitos e definições  

Percentual de pessoas de 15 a 17 anos que estão matriculadas no 

município no Ensino Médio Regular. 

Mede a taxa líquida de atendimento no município na faixa etária. 

Fórmula de cálculo  

(Número de pessoas de 15 a 17 anos matriculadas no Ensino 

Médio Regular / Número total de pessoas de 15 a 17 anos) X 100 

Unidade de medida  

% de Pessoas. 

COMPORTAMENTO DOS INDICADORES DO PERÍODO 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Indicador 1 86,6% 95,2% 100,1% 94,6% 114,9% 98,3% 98,8% 

Indicador 2 65,3% 75,4% 74,0% 69,8% 71,5% 79,3% 90,3% 

 

Esta meta vem sendo executada com sucesso em nosso município. A secretária Municipal de Educação juntamente com os 

demais órgãos competentes busca orientar a população sobre a importância e na obrigatoriedade da matrícula até a idade de 17 anos, 

conforme determinado pela Emenda Constitucional nº 59/2009, a partir do ano letivo de 2016.  

Desta forma é feito a divulgação antecipadamente das datas de matrículas por meio da imprensa falada, escrita e televisiva para 

a comunidade. 

 

Meta Texto da 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. 

FICHA METODOLÓGICA DOS INDICADORES MUNICIPAIS 
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Indicador 1 Percentual da população de 4 a 17 anos de idade com deficiência 

que frequenta a escola. 

 
 

Conceitos e definições Nenhum. 
 

Fórmula de cálculo  

 

(População de 4 a 17 anos com deficiência de frequência a escola / 

População de 4 a 17 anos com deficiência) x 100. 

Unidade de medida  

 

% de Pessoas. 

 

Indicador 2 Percentual 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.  

 

Conceitos e definições Replicar o nacional. 

 

Fórmula de cálculo  

(Matriculas em classes comuns da educação básica de alunos de 4 

a 17 anos de idade com deficiência, transtornos globais do 

desenvolvimento e altas habilidades superdotação / Total de 

matrículas na educação básica de alunos de 4 a 17 anos de idade 

com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas 

habilidades superdotação) x 100. 

Unidade de medida  

% de Pessoas. 

 

Indicador 3 Percentual de matrículas na educação básica de alunos de 4 a 17 

anos de idade com deficiência, TGD, altas habilidades ou 



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANFRINÓPOLIS 
 

ESTADO DO PARANÁ              –              CNPJ: 01.614.343/0001-09 

 

13 

 

superdotação que recebem atendimento educacional especializado. 

 

Conceitos e definições  

Replicar o nacional. 

Fórmula de cálculo  

Número de matrículas de turmas de escolarização em classes 

especiais ou escolas exclusivas ou cujo aluno está em turma de 

atendimento educacional especializado, da educação básica de 

alunos de 4 a 17 nos de idade com deficiência, transtornos globais 

do desenvolvimento, altas habilidades ou superdotação / Total de 

matrículas na educação básica de alunos de 4 a 17 anos de idade 

com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas 

habilidades superdotação) x 100. 

Unidade de medida  

% de Pessoas. 

 

COMPORTAMENTO DOS INDICADORES DO PERÍODO 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Indicador 1 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Indicador 2 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Indicador 3       15,4 % 

 

Meta concluída, uma vez que, consideramos primordial em nossas instituições de ensino a garantia ao atendimento escolar 

inclusivo em toda rede municipal de ensino. De modo a disponibilizar o atendimento aos alunos com necessidades especiais, inclusos na 

rede municipal de ensino, em parceria com outros municípios que possuem instituições especializadas, oferecendo nestes casos, 

transporte escolar. 

 

Meta Texto da meta 

5 

 
Alfabetizar todas as crianças, no máximo, até o final do 3º 

(terceiro) ano do ensino fundamental. 
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 FICHA METODOLÓGICA DOS INDICADORES MUNICIPAIS 

Indicador 1  

 

Proficiência dos alunos do 3º ano do Ensino Fundamental em 

Leitura 

Conceitos e definições  

 

Replicar o nacional. 

Fórmula de cálculo  

 

Os resultados da ANA são apresentados em percentuais de 

estudantes em cada escala de proficiência. 

Unidade de medida  

 

% de Pessoas. 

 

Indicador 2  

Proficiência dos alunos do 3º ano do Ensino Fundamental em 

Escrita. 

Conceitos e definições  

Replicar o nacional. 

Fórmula de cálculo  

Os resultados da ANA são apresentados em percentuais de 

estudantes em cada escala de proficiência. 

Unidade de medida  

% de Pessoas. 

 

Indicador 3  
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Proficiência dos alunos do 3º ano do Ensino Fundamental em 

Matemática 

Conceitos e definições  

Replicar o nacional. 

Fórmula de cálculo  

Os resultados da ANA são apresentados em percentuais de 

estudantes em cada escala de proficiência. 

Unidade de medida  

 

 

COMPORTAMENTO DOS INDICADORES DO PERÍODO 

 NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 NIVEL 4 

Indicador 1     

2014 9,8 % 36,6 % 39,0 % 14,6 % 

2016 4,5 % 27,3 % 50,0 % 18,2 % 

 

 NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 NIVEL 4 NIVEL 5 

Indicador 2      

2014 2,4 % 4,9 % 2,4 % 75,6 % 14,6 % 

2016 4,5 % 0,0 % 0,0 % 86,4 % 9,1 % 

 

 NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 NIVEL 4 

Indicador 3     

2014 4,8 % 33,3 % 28,6 % 33,3 % 

2016 0,0 % 29,2 % 33,3 % 37,5 % 

Meta em desenvolvimento.  

 A secretária Municipal de Educação busca juntamente com toda equipe de profissionais da educação, estruturar os processos 

pedagógicos de alfabetização, nos anos iniciais do ensino fundamental, articulando-os com as estratégias desenvolvidas na pré-escola, 

criando respectivos instrumentos de avaliação e monitoramento, implementando medidas pedagógicas para alfabetizar todas as crianças 
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até o final do terceiro ano do ensino fundamental. 

Também assegurando a qualificação e valorização dos (as) professores (as) alfabetizadores e com apoio pedagógico específico 

e participação em programas ofertados pelo governo federal, almejando a alfabetização de todas as crianças.  

 

Meta Texto da 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) dos (as) alunos (as) 

da educação básica. 

FICHA METODOLÓGICA DOS INDICADORES MUNICIPAIS 

Indicador 1  

 

Percentual de alunos da educação básica pública que pertencem ao 

público alvo da ETI e que estão em jornada de tempo integral 

Conceitos e definições  

 

Replicar o nacional. 

Fórmula de cálculo  

 

(Número de alunos ETI / Número de alunos matriculados na 

educação básica pública) x 100. 

Unidade de medida  

 
 

 

Indicador 2  

Percentual de escolas públicas da educação básica que possuem, 

pelo menos, 25% dos alunos do público alvo da ETI em jornada de 

tempo integral. 

Conceitos e definições  

Replicar o nacional. 
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Fórmula de cálculo  

(Número de escolas que possuem pelo menos 25% dos alunos do 

público alvo da ETI em jornada de tempo integral / Número de 

escolas que possuem pelo menos um aluno do público alvo da 

ETI) X 100. 

Unidade de medida  

 

COMPORTAMENTO DOS INDICADORES DO PERÍODO 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Indicador 1 11,4% 23,9% 6,8% 18,4% 0,0% 0,0% 0,0% 

Indicador 2 16,7% 33,3% 16,7% 16,7% 0,0% 0,0% 0,0% 

 

Meta não iniciada por falta de infraestrutura adequada nas escolas e falta de profissionais com qualificação necessária para 

atender com qualidade e dignidade todas as crianças. 

O município não dispõe de espaço adequado suficiente para a oferta da educação infantil de 0 a 3 anos. Necessitando com 

urgência de um centro novo visto que hoje temos cadastradas 119 crianças nesta faixa etária em nosso município e temos apenas um 

Centro de Educação Infantil o qual hoje tem matriculado 59 alunos de 3 á 5 anos de idade, diante disto explanamos a nossa necessidade 

do município ser atendido com a construção de uma creche, para atender todas as crianças e assim garantir o cumprimento das nossas 

metas e estratégias do Plano Municipal de Educação, e consequentemente isso vai impactar diretamente sobre a economia do nosso 

município, no qual muitas famílias têm a sua renda muito restrita por não encontrar suporte da parte publica no que visa o atendimento 

educacional de seus filhos. 

 

Meta Texto da 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 nos anos 2015, 2017, 2019 e 2021, com respeito 

aos anos iniciais do ensino fundamental, respectivamente: 5,2 - 

5,5 - 5,7 - 6,0; aos anos finais do ensino fundamental: 4,7 - 5,0 - 

5,2 - 5,5; e ao ensino médio: 4,3 - 4,7 - 5,0 - 5,2. 
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 FICHA METODOLÓGICA DOS INDICADORES MUNICIPAIS 

Indicador 1  

Ideb dos anos iniciais do ensino fundamental 
 

Conceitos e definições  

 

Replicar o nacional. 

Fórmula de cálculo  

 

Taxa média de aprovação nos anos iniciais do ensino fundamental 

x Proficiência média padronizada dos alunos do 5º ano do ensino 

fundamental nas avaliações do Saeb. 

Unidade de medida  

 

Já calculado e disponibilizado pelo INEP. 

 

Indicador 2  

Ideb dos anos finais do ensino fundamental 

Conceitos e definições  

Replicar o nacional. 

Fórmula de cálculo  

Taxa média de aprovação nos anos finais do ensino fundamental x 

Proficiência média padronizada dos alunos do 9º ano do ensino 

fundamental nas avaliações do Saeb 

Unidade de medida  

Já calculado e disponibilizado pelo INEP. 

 

Indicador 3  

Ideb do ensino médio 

Conceitos e definições  

Replicar o nacional. 
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Fórmula de cálculo Taxa média de aprovação do ensino médio x Proficiência média 

padronizada dos alunos da 3ª série do ensino médio na avaliação 

do Saeb 

 

Unidade de medida  

Já calculado e disponibilizado pelo INEP. Disponível a partir de 

2017. 

 

COMPORTAMENTO DOS INDICADORES DO PERÍODO 

 2013 2015 2017 2019 

Indicador 1 5,6 6,2 6,3 6,5 

Indicador 2 3,7  5,1 5,2 

Indicador 3   4 ,0 5,2 

Meta em desenvolvimento. Uma vez que se busca desenvolver diversas ações e 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. 

É oportunizada também, a participação de professores e alunos em diversos programas educacionais que visam à melhoria 

contínua da qualidade educacional, a formação continuada dos (as) profissionais da educação e o aprimoramento da gestão democrática.  

 

Meta Texto da 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 

Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - 

IBGE. 

FICHA METODOLÓGICA DOS INDICADORES MUNICIPAIS 

Indicador 1  
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Escolaridade média, em anos de estudo, da população de 18 a 29 

anos de idade. 

Conceitos e definições  

 

Nenhum 

Fórmula de cálculo  

 

Soma dos anos de estudo das pessoas na faixa etária de 18 a 29 

anos de idade / Total da população de 

18 a 29 anos de idade 

Unidade de medida  

 

Inviável. Não existe dado público municipal e anual que informe o 

anos de estudos todas as pessoas na faixa etária selecionada. 

Informação disponível somente para anos censitários. 

 

Indicador 2  

Escolaridade média, em anos de estudo, da população de 18 a 29 

anos de idade residente na área rural. 

Conceitos e definições  

Nenhum 

Fórmula de cálculo  

Soma dos anos de estudo das pessoas na faixa etária de 18 a 29 

anos de idade residente no campo / 

População de 18 a 29 anos de idade residente no campo. 

Unidade de medida  

Inviável. Não existe dado público municipal e anual que informe 

anos de estudos todas as pessoas na 

faixa etária selecionada. Informação disponível somente para anos 
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censitários. 

 

Indicador 3  

Escolaridade média, em anos de estudo, da população de 18 a 29 

anos pertencente aos 25% mais pobres (renda domiciliar per 

capita). 

Conceitos e definições  

Nenhum 

Fórmula de cálculo  

Soma dos anos de estudo das pessoas na faixa etária de 18 a 29 

anos de idade pertencentes aos 25% mais pobres / População de 18 

a 29 anos de idade pertencente aos 25% mais pobres. 

Unidade de medida  

Inviável. Não existe dado público municipal e anual que informe 

anos de estudos todas as pessoas. Informação disponível somente 

para anos censitários. Mesmo para Estado o coeficiente de 

variação da PNAD não recomenda desagregação para essa faixa 

etária, seguida de faixas de rendimento. 

 

Indicador 4  

Razão percentual entre a escolaridade média de negros e não 

negros na faixa etária de 18 a 29 anos 

Conceitos e definições  

Nenhum 

Fórmula de cálculo  

Soma dos anos de estudo de negros 'pretos e pardos' na faixa etária 

de 18 a 29 anos de idade / População de negros 'pretos e pardos' de 

18 a 29 anos de idade // Soma dos anos de estudos de não negros 

'brancos e amarelos' na faixa etária de 18 a 29 anos de idade / 

população de não negros 'brancos e amarelos' de 18 a 29 anos de 
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idade. 

Unidade de medida  

Inviável. Não existe dado público municipal e anual que informe o 

anos de estudos todas as pessoas. 

Informação disponível somente para anos censitários. 

 

Meta em desenvolvimento fazendo-se cumprir todas as estratégias elencadas para o período. Buscando juntamente com as 

instituições de Ação Social, Conselho Tutelar e entidades municipais o pleno desenvolvimento educacional de todas as crianças em 

idade escolar. 

 

Meta Texto da meta 

9 

 

 

 

Elevar a taxa de alfabetização da população com 15 (quinze) 

anos ou mais para 93,5% (noventa e três inteiros e cinco 

décimos por cento) até 2015 e, até o final da vigência deste 

PNE, erradicar o analfabetismo absoluto e reduzir em 50% 

(cinquenta por cento) a taxa de analfabetismo funcional. 

FICHA METODOLÓGICA DOS INDICADORES MUNICIPAIS 

Indicador 1  

Taxa de alfabetização da população de 15 anos ou mais de idade 
 

Conceitos e definições  

 

Nenhum 

Fórmula de cálculo  

 

(População com 15 anos ou mais de idade que sabe ler e escrever / 

Total da população com 15 anos ou mais de idade) x 100. 

Unidade de medida  

Inviável. Não existe dado público municipal e anual que informe 

se a pessoa sabe ler ou escrever. 

Informação disponível somente para anos censitários. 



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANFRINÓPOLIS 
 

ESTADO DO PARANÁ              –              CNPJ: 01.614.343/0001-09 

 

23 

 

 

Indicador 2  

Taxa de analfabetismo funcional de pessoas de 15 anos ou mais de 

idade 

Conceitos e definições  

Nenhum 

Fórmula de cálculo  

(População de 15 anos ou mais de idade que não concluiu os anos 

iniciais do ensino fundamental ou não sabe ler/escrever / Total da 

população com 15 anos ou mais de idade) x 100. 

Unidade de medida  

Inviável. Não existe dado público municipal e anual que informe a 

escolaridade dos indivíduos, uma vez que "analfabetismo 

funcional" foi conceituado no PNE em Movimento como baixa 

escolaridade. Informação disponível somente para anos censitários. 

 

O município conta com parceria juntamente com o município vizinho de Francisco Beltrão onde se localiza a instituição 

CEEBJA- Centro Estadual de Educação Básica para jovens e Adultos é uma modalidade de ensino que atende alunos jovens e adultos. 

Onde se busca a inclusão social e a emancipação do aluno. Neste caso o município oferece transporte para a demanda. 

 

Meta Texto da meta 

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. 

FICHA METODOLÓGICA DOS INDICADORES MUNICIPAIS 

Indicador 1  

 

Percentual de matrículas da educação de jovens e adultos na forma 

integrada à educação profissional 
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Conceitos e definições  

 

Replicar o nacional. 

Fórmula de cálculo  

 

(Matrículas da Educação de Jovens e Adultos de nível fundamental 

e médio integrada à Educação Profissional / Total de matrículas da 

Educação de Jovens e Adultos de nível fundamental e médio) x 

100 

Unidade de medida  

 

Calculado conforme Relatório do 3º Ciclo de Monitoramento das 

Metas do Plano Nacional de Educação - 

2020 (INEP). 

 

 

COMPORTAMENTO DOS INDICADORES DO PERÍODO 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Indicador 1 - - - - - - - 

 

O município não conta com programas de alfabetização de jovens e adultos. As demandas que se apresentam são incentivadas a 

ingressarem as matrículas na instituição CEEBJA- Centro Estadual de Educação Básica para jovens e adultos de Francisco Beltrão. É 

disponibilizado o transporte gratuito para essa finalidade. 

É buscado estimular a diversificação curricular e a prática profissional de modo a articular à formação básica com a preparação 

para o mundo do trabalho. 

 

 

 

Meta Texto da meta 

11 Triplicar as matrículas da educação profissional técnica de 
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nível médio, assegurando a qualidade da oferta e pelo menos 

50% (cinquenta por cento) da expansão no segmento público. 

FICHA METODOLÓGICA DOS INDICADORES MUNICIPAIS 

Indicador 1  

 

Número absoluto de matrículas em EPT de nível médio. 

Conceitos e definições  

 

Replicar o nacional. 

Fórmula de cálculo  

 

Total de Matrículas de Educação Profissional Técnica de Nível 

Médio. 

Unidade de medida  

 

Calculado conforme Relatório do 3º Ciclo de Monitoramento das 

Metas do Plano Nacional de Educação - 2020 (INEP). 

 

Indicador 2  

Participação do segmento público na expansão da EPT de Nível 

Médio 

Conceitos e definições  

Replicar o nacional 

Fórmula de cálculo (Matrículas no ano - matrículas em 2013) público / (Matrículas no 

ano - matrículas em 2013) total)) x 100. 

Unidade de medida  

Calculado conforme Relatório do 3º Ciclo de Monitoramento das 

Metas do Plano Nacional de Educação - 

2020 (INEP). Condicionante do Indicador 11B: sua fórmula só é 
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aplicável quando, no período analisado, houver expansão (positiva) 

de matrículas. 

 

Indicador 3  

Expansão acumulada da EPT de Nível Médio pública 

Conceitos e definições  

Replicar o nacional 

Fórmula de cálculo  

((Matrículas no ano - matrículas em 2013) público / (Matrículas 

em 2013) público)) x 100. 

Unidade de medida  

Calculado conforme Relatório do 3º Ciclo de Monitoramento das 

Metas do Plano Nacional de Educação - 

2020 (INEP). 

 

COMPORTAMENTO DOS INDICADORES DO PERÍODO 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Indicador 1 - - - - - - - 

 

 Expansão 

2013-2014 

Expansão 

2013-2015 

Expansão 

2013-2016 

Expansão 

2013-2017 

Expansão 

2013-2018 

Expansão 

2013-2019 

Expansão 

2013-2020 

Indicador 2 -  - - - - - - 

 

 

 Expansão 

2013-2014 

Expansão 

2013-2015 

Expansão 

2013-2016 

Expansão 

2013-2017 

Expansão 

2013-2018 

Expansão 

2013-2019 

Expansão 

2013-2020 

Indicador 2 - - - - - - - 
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O município não conta com programas de alfabetização de jovens e adultos. As demandas que se apresentam são incentivadas a 

ingressar as matrículas na instituição CEEBJA- Centro Estadual de Educação Básica para jovens e adultos de Francisco Beltrão. Quanto 

ao ensino Técnico Profissionalizante, no presente momento contamos com alguns alunos que estão estudando no Colégio Técnico 

Agrícola situado no município de Francisco Beltrão. Para todas essas situações é disponibilizado o transporte gratuito a todos.  

 É buscado estimular a diversificação curricular e a prática profissional de modo a articular à formação básica com a preparação 

para o mundo do trabalho. 

 

Meta Texto da 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 e 

quatro) anos, assegurada à qualidade da oferta e expansão 

para, pelo menos, 40% (quarenta por cento) das novas 

matrículas, no segmento público. 

FICHA METODOLÓGICA DOS INDICADORES MUNICIPAIS 

Indicador 1  

 

Taxa bruta de matrículas na graduação. 

Conceitos e definições  

 

Nenhum. 

Fórmula de cálculo  

 

(Total da população que frequenta cursos de graduação / Total da 

população de 18 a 24 anos) x 100. 

Unidade de medida  

 
 

 

Indicador 2 Taxa líquida de escolarização na educação superior. 
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Conceitos e definições Nenhum. 

 

Fórmula de cálculo  

(População de 18 a 24 anos que frequenta ou já concluiu cursos de 

graduação / Total da população de 18 a 24 anos) x 100. 

Unidade de medida  

 

  

Indicador 3  

Participação do segmento público na expansão de matrículas de 

graduação 

Conceitos e definições  

Nenhum 

Fórmula de cálculo (Variação das matrículas em cursos de graduação de IES públicas 

no período / Variação total das matrículas em cursos de graduação 

no período) x 100. 

 

Unidade de medida  

 

 

É ofertado transporte escolar para os alunos que frequentam o Ensino Superior em municípios vizinhos como forma de facilitar 

o seu acesso à educação superior na forma da Lei 0482/2013. 

 

Meta Texto da 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. 

FICHA METODOLÓGICA DOS INDICADORES MUNICIPAIS 
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Indicador 1 Percentual de docentes com mestrado ou doutorado na educação 

superior 

 
 

Conceitos e definições  

 

Nenhum 

Fórmula de cálculo  

 

(Docentes com mestrado ou doutorado na Educação Superior / 

Total de docentes na Educação Superior) x 100. 

Unidade de medida  

 
 

 

Indicador 2  

Percentual de docentes com doutorado na educação superior 

Conceitos e definições  

Nenhum. 

Fórmula de cálculo  

(Docentes com doutorado na Educação Superior / Total de 

docentes na Educação Superior) x 100. 

Unidade de medida  

 

 

A Secretaria Municipal de Educação procura sempre incentivar os profissionais do magistério a seguirem na buscar por 

formação continuada e elevação gradual em seu currículo pessoal e profissional sempre dando suporte e oferecendo cursos para a 

efetivação de tal proposta. Contribuindo para uma formação que garanta pensamentos críticos, autônomos e construtivos capazes de 

transformação social e humana. 

 

 

Meta Texto da meta 
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14 

 

 

 

Elevar gradualmente o número de matrículas na pós-graduação 

stricto sensu, de modo a atingir a titulação anual de 60.000 

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

FICHA METODOLÓGICA DOS INDICADORES MUNICIPAIS 

Indicador 1  

 

Número de títulos de mestrado concedidos por ano. 

Conceitos e definições  

 

Nenhum 

Fórmula de cálculo  

 

Títulos de mestrado concedidos por ano no País. 

Unidade de medida  

 
 

 

Indicador 2  

Número de títulos de doutorado concedidos por ano. 

Conceitos e definições  

Nenhum 

Fórmula de cálculo  

Número de títulos de doutorado concedidos por ano 

Unidade de medida  

 

No que se refere à reformulação no plano de carreira do magistério e a promoção por titulação aos que concluírem o curso de 

Mestrado e Doutorado em educação a estratégia encontra-se concluída. 

A administração municipal bem como a Secretaria Municipal de Educação busca sempre incentivar a participação de todos os 

professores em cursos de capacitação e graduação como em curso de Mestrado e Doutorado. Pois, compreende-se que uma formação 

adequada serve como alicerce para a construção de escolas, profissionais e cidadãos mais competentes, críticos e humanos. 
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Meta Texto da meta 

15 

 

 

 

Garantir, em regime de colaboração entre a União, os Estados, o 

Distrito Federal e os Municípios, no prazo de 1 (um) ano de 

vigência deste PNE, política nacional de formação dos 

profissionais da educação de que tratam os incisos I, II e III do 

caput do art. 61 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, 

assegurado que todos os professores e as professoras da educação 

básica possuam formação específica de nível superior, obtida em 

curso de licenciatura na área de conhecimento em que atuam. 

FICHA METODOLÓGICA DOS INDICADORES MUNICIPAIS 

Indicador 1  

 

Proporção de docências da educação infantil com professores cuja 

formação superior está adequada à área de conhecimento que 

lecionam. 

Conceitos e definições  

 

Replicar o nacional 

Fórmula de cálculo  

(Quantidade de docências da educação infantil com professores 

cuja formação superior está adequada à área de conhecimento que 

lecionam / Quantidade total de docências da educação infantil) x 

100. 

Unidade de medida  

 

% de Pessoas. 

 

Indicador 2  
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Proporção de docências dos anos iniciais do ensino fundamental 

com professores cuja formação superior 

está adequada à área de conhecimento que lecionam. 

Conceitos e definições  

Replicar o nacional 

Fórmula de cálculo  

(Quantidade de docências dos anos iniciais do ensino fundamental 

com professores cuja formação superior está adequada à área de 

conhecimento que lecionam / Quantidade total de docências dos 

anos iniciais do ensino fundamental) x 100. 

Unidade de medida  

% de Pessoas. 

 

Indicador 3  

Proporção de docências do ensino médio com professores cuja 

formação superior está adequada à área de conhecimento que 

lecionam. 

Conceitos e definições  

Replicar o nacional 

Fórmula de cálculo  

(Quantidade de docências do ensino médio com professores cuja 

formação superior está adequada à área de conhecimento que 

lecionam / Quantidade total de docências do ensino médio) x 100 

Unidade de medida % de Pessoas. 

 

 

Indicador 4  

Proporção de docências do ensino médio com professores cuja 

formação superior está adequada à área 

de conhecimento que lecionam. 
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Conceitos e definições  

Replicar o nacional 

Fórmula de cálculo  

(Quantidade de docências do ensino médio com professores cuja 

formação superior está adequada à área de conhecimento que 

lecionam / Quantidade total de docências do ensino médio) x 100. 

Unidade de medida  

% de Pessoas. 

COMPORTAMENTO DOS INDICADORES DO PERÍODO 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Indicador 1 66,7% 60,0% 100,0% 70,6% 65,0% 68,4% 88,2% 

Indicador 2 73,1% 74,0% 71,0% 66,2% 85,1% 64,2% 80,3% 

Indicador 3 66,0% 68,1% 78,4% 68,3% 73,8% 72,4% 69,2% 

Indicador 4 58,3% 64,1% 73,5% 70,9% 75,8% 80,0% 65,5% 

 

Atualmente é de interesse de todos, que os profissionais da educação da rede municipal de ensino estejam engajados na busca 

incessante de melhorias na sua qualificação profissional através de formação no campo das novas tecnologias, possibilitando a sua 

utilização no planejamento e execução das atividades escolares, garantindo a melhoria da qualidade de suas praticas pedagógicas. 

Assim faz-se necessário que a formação pedagógica do (a) professor (a) tenha tal estrutura alicerçada em uma rotina de 

pesquisa e trabalho alienada a uma prática de formação continuada e eficiente.  

Podemos afirmar que essas práticas vêm sendo desenvolvidas em nosso município progressivamente e democraticamente 

ouvindo e respeitando as opiniões e sugestões de todos os profissionais envolvidas na área da educação municipal.  

 

Meta Texto da 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. 
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FICHA METODOLÓGICA DOS INDICADORES MUNICIPAIS 

Indicador 1 Percentual de professores da educação básica que realizaram 

cursos de formação continuada 

 
 

Conceitos e definições  

 

Replicar o nacional 

Fórmula de cálculo  

 

(Professores com formação continuada / Total de professores) x 

100 

Unidade de medida  

 

% de Pessoas. 

 

Indicador 2  

Percentual de professores da educação básica que realizaram 

cursos de formação continuada 

Conceitos e definições Replicar o nacional 

 

Fórmula de cálculo  

(Professores com formação continuada / Total de professores) x 

100 

Unidade de medida  

% de Pessoas. 

 COMPORTAMENTO DOS INDICADORES DO PERÍODO 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Indicador 1 93,2% 80,8% 88,6% 80,9% 91,7% 88,0% 97,2% 

Indicador 2 81,8% 75,0% 84,1% 74,5% 85,4% 86,0% 89,2% 
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Meta concluída em nosso município. 

Busca-se o apoio e parcerias juntamente com algumas instituições públicas de nível superior para a oferta de cursos de 

especialização voltados para a formação de profissionais da educação para as áreas de ensino, bem como para área da educação especial, 

gestão escolar e a educação infantil. 

A administração publica municipal prima pela oferta de materiais e espaço físico adequado para garantir a atuação dos 

profissionais do magistério, no campo da educação especial/inclusiva em sala de recursos multifuncional e professor de apoio 

pedagógico em todas as instituições escolares onde houver demanda. 

 

Meta Texto da meta 

17 

 

 

 

Valorizar os (as) profissionais do magistério das redes públicas 

de educação básica de forma a equiparar seu rendimento 

médio ao dos (as) demais profissionais com escolaridade 

equivalente, até o final do sexto ano de vigência deste PNE. 

FICHA METODOLÓGICA DOS INDICADORES MUNICIPAIS 

Indicador 1  

 

Relação percentual entre o rendimento bruto médio mensal dos 

profissionais do magistério das redes públicas da educação básica, 

com nível superior completo, e o rendimento bruto médio mensal 

dos demais profissionais assalariados, com nível superior 

completo. 

Conceitos e definições  

 

Nenhum 

Fórmula de cálculo  

 

Rendimento bruto médio mensal dos profissionais do magistério 

das redes públicas de educação básica, com nível superior 

completo / Rendimento bruto médio mensal dos demais 

profissionais assalariados com o mesmo nível de escolaridade) x 
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100. 

Unidade de medida  

 
 

 

É de extrema importância à valorização dos profissionais do magistério com salários justos e dignos, oferecendo condições de 

trabalho favoráveis, além de reorganizar o tempo e os espaços escolares, tornando o seu local de trabalho agradável e motivador, onde as 

pessoas gostem de ir e permanecer. É neste sentido que esta meta vem sendo desenvolvida e concluída em nosso município respeitando 

os direitos de todos. 

 

Meta Texto da 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. 

FICHA METODOLÓGICA DOS INDICADORES MUNICIPAIS 

Indicador 1  

 

Percentual de unidades federativas que possuem PCR dos 

profissionais do magistério 

Conceitos e definições  

 

Nenhum 

Fórmula de cálculo  

 

(Unidades federativas com PCR vigentes / Total de unidades 

federativas) x 100 

Unidade de medida  
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Indicador 2 Percentual de unidades federativas que preveem o limite máximo 

de 2/3 da carga horária para atividades de interação com os 

educandos. 

 

Conceitos e definições  

Nenhum 

Fórmula de cálculo  

Unidades federativas que preveem o limite máximo de 2/3 da 

carga horária para atividades de interação com os educandos / 

Total de unidades federativas) x 100. 

Unidade de medida  

 

  

Indicador 3  

Percentual de unidades federativas que atendem ao PSNP 

Conceitos e definições  

Nenhum 

Fórmula de cálculo  

(Unidades federativas que atendem ao PSNP / Total de unidades 

federativas) x 100. 

Unidade de medida  

 

 

Indicador 4  

Percentual de unidades federativas que possuem PCR dos 

profissionais da educação que não integram 

o magistério 



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANFRINÓPOLIS 
 

ESTADO DO PARANÁ              –              CNPJ: 01.614.343/0001-09 

 

38 

 

Conceitos e definições  

Nenhum 

Fórmula de cálculo  

(unidades federativas com PCR vigentes para profissionais da 

educação que não integram o magistério / total de unidades 

federativas) x 100. 

Unidade de medida  

 

 

Indicador 5  

Percentual de municípios que possuem PCR dos profissionais do 

magistério 

Conceitos e definições  

Replicar o nacional 

Fórmula de cálculo  

(Municípios com PCR vigentes / Total de municípios) x 100. 

Unidade de medida  

 

 

Indicador 6  

Percentual de municípios que preveem o limite máximo de 2/3 da 

carga horária para atividades de interação com os educandos. 

Conceitos e definições  

Replicar o nacional 

Fórmula de cálculo  

(Municípios que preveem o limite máximo de 2/3 da carga horária 

para a atividade de interação com os educandos / Total e 

municípios) x 100. 

Unidade de medida  
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Indicador 7  

Percentual de municípios que atendem ao PSNP 

Conceitos e definições Verifica se o Piso salarial da carreira do magistério público está 

definido em lei municipal 

Fórmula de cálculo Não se aplica. 

 

 

Unidade de medida Dicotômica (sim ou não) acerca da existência da Lei no município. 

  

 

Indicador 8 Percentual de municípios que possuem PCR dos profissionais da 

educação que não integram o magistério. 

 

Conceitos e definições Verifica existência de Plano de Carreira vigente para os 

profissionais da educação não docentes 

Fórmula de cálculo  

Não se aplica. 

 

Unidade de medida Dicotômica (sim ou não) acerca da existência da Lei no município. 

 

 

COMPORTAMENTO DOS INDICADORES DO PERÍODO 

 2014 2018 

Indicador 5 sim sim 

Indicador 6  sim 

Indicador 7  sim 

Indicador 8  não 
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Referente ao cumprimento desta meta o município tem se esforçado ao máximo para executar todas as obrigações legais a cerca 

de assegurar o cumprimento do plano de carreira dos profissionais do magistério, possibilitando avanços na execução do mesmo, bem 

como melhores condições de trabalho para os profissionais.  

 

Meta Texto da meta 

19 

 

 

 

Assegurar condições, no prazo de 2 (dois) anos, para a 

efetivação da gestão democrática da educação, associada a 

critérios técnicos de mérito e desempenho e à consulta pública 

à comunidade escolar, no âmbito das escolas públicas, 

prevendo recursos e apoio técnico da união para tanto. 

FICHA METODOLÓGICA DOS INDICADORES MUNICIPAIS 

Indicador 1  

Percentual de escolas públicas que selecionam diretores por 

meio de processo seletivo qualificado e eleição com participação 

da comunidade escolar. 
 

Conceitos e definições  

 

Replicar o Nacional 

Fórmula de cálculo  

 

(Quantidade de escolas públicas que selecionam diretores por meio 

de processo seletivo qualificado e eleição com participação da 

comunidade escolar / Quantidade total de escolas públicas) x 100. 

Unidade de medida  

 
 

 

Indicador 2 Percentual de existência de colegiados intraescolares (conselho 

escolar, associação de pais e mestres, grêmio estudantil) nas 

escolas públicas brasileiras. 
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Conceitos e definições  

Replicar o Nacional 

Fórmula de cálculo  

(Quantidade dos órgãos colegiados intraescolares (conselhos 

escolares, associações de pais e mestres e grêmios estudantis) 

existentes nas escolas públicas de educação básica / Quantidade 

máxima possível dos órgãos colegiados intraescolares (conselhos 

escolares, associações de pais e mestres e grêmios estudantis) nas 

escolas públicas de educação básica) x 100. 

Unidade de medida  

 

 

Indicador 3  

Percentual de existência de colegiados extraescolares (Conselho 

Estadual de Educação, Conselhos de Acompanhamento e Controle 

Social do Fundeb, Conselhos de Alimentação Escolar e Fórum 

Permanente de Educação) nas unidades federativas. 

Conceitos e definições  

Nenhum 

Fórmula de cálculo  

(Quantidade de órgãos colegiados extraescolares (Conselhos 

Estaduais de Educação, Conselhos de. 

Controle e Acompanhamento Social do Fundeb, Conselhos de 

Alimentação Escolar e Fóruns Permanentes de Educação) 

existentes nas unidades federativas / Quantidade máxima possível 

dos 

(órgãos colegiados extraescolares (Conselhos Estaduais de 

Educação, Conselhos de Controle e Acompanhamento Social do 

Fundeb, Conselhos de Alimentação Escolar e Fóruns Permanentes 

de Educação) nas unidades federativas) x 100. 
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Unidade de medida  

 

 

Indicador 4 Percentual de oferta de infraestrutura e capacitação aos membros 

dos Conselhos Estaduais de Educação, Conselhos de 

Acompanhamento e Controle Social do Fundeb e Conselhos de 

Alimentação Escolar pelas unidades federativas. 

 

Conceitos e definições  

Nenhum 

Fórmula de cálculo  

(Quantidade de oferta de infraestrutura e de capacitação aos 

membros dos Conselhos Estaduais de Educação, Conselhos de 

Controle e Acompanhamento Social do Fundeb, Conselhos de 

Alimentação Escolar pelas unidades federativas / Quantidade 

máxima possível de oferta de infraestrutura e de 

capacitação aos membros dos Conselhos Estaduais de Educação, 

Conselhos de Controle e Acompanhamento Social do Fundeb e 

Conselhos de Alimentação Escolar pelas unidades federativas) x 

100. 

Unidade de medida  

 

 

Indicador 5 Percentual de existência de colegiados extraescolares (Conselho 

Municipal de Educação, Conselhos de Acompanhamento e 

Controle Social do Fundeb, Conselhos de Alimentação Escolar e 

Fórum Permanente de Educação) nos municípios. 

 

Conceitos e definições Replicar o Nacional 
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Fórmula de cálculo  

(Quantidade de órgãos colegiados extraescolares (Conselhos 

Municipais de Educação, Conselhos de 

Controle e Acompanhamento Social do Fundeb, Conselhos de 

Alimentação Escolar e Fóruns Permanentes de Educação) 

existentes no município / Quantidade máxima possível dos órgãos 

colegiados extraescolares (Conselhos Municipais de Educação, 

Conselhos de Controle e Acompanhamento Social do Fundeb, 

Conselhos de Alimentação Escolar e Fóruns Permanentes de 

Educação) nos municípios) x 100. 

Unidade de medida  

 

 

Indicador 6  

Percentual de oferta de infraestrutura e capacitação aos membros 

de Conselho Municipal de Educação, Conselhos de 

Acompanhamento e Controle Social do Fundeb e Conselhos de 

Alimentação Escolar pelos municípios. 

Conceitos e definições  

Replicar o Nacional 

Fórmula de cálculo  

(Quantidade de oferta de infraestrutura e de capacitação aos 

membros dos Conselhos Municipais de Educação, Conselhos de 

Controle e Acompanhamento Social do Fundeb, Conselhos de 

Alimentação Escolar pelos municípios / Quantidade máxima 

possível de oferta de infraestrutura e de capacitação aos 

membros dos Conselhos Municipais de Educação, Conselhos de 

Controle e Acompanhamento Social do Fundeb e Conselhos de 

Alimentação Escolar pelos municípios) x 100. 

Unidade de medida  
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COMPORTAMENTO DOS INDICADORES DO PERÍODO 

 2018 2020 

Indicador 1  20,0% 

Indicador 2  80,0% 

Indicador 5 75,0%  

Indicador 6 100%  

 

O município tem trabalhado para garantir, a ampla participação e excussão de todos os órgãos públicos instituídos no município 

como: Conselho Municipal de Educação, órgãos colegiados implementados na escola, em especial o Conselho Escolar entre outros. 

Desta forma acompanhando, avaliando as políticas públicas na área da educação e instituindo medidas para dar continuidade às ações 

efetivas e eficazes já realizadas em âmbito municipal. Devidamente efetivadas de maneira democrática repeitando as opiniões e 

sugestões de todos os envolvidos. 

 

Meta Texto da meta 

20 

 

 

 

Ampliar o investimento público em educação pública de forma 

a atingir, no mínimo, o patamar de 7% (sete por cento) do 

produto interno bruto - PIB do país no 5º (quinto) ano de 

vigência desta Lei e, no mínimo, o equivalente a 10% (dez por 

cento) do PIB ao final do decênio. 

FICHA METODOLÓGICA DOS INDICADORES MUNICIPAIS 

Indicador 1 Percentual de despesa orçamentária pública municipal em 

educação em relação ao produto interno bruto (PIB) municipal (a 

preços correntes). 

 
 

Conceitos e definições  

 

Mensura a participação das despesas municipais em educação no 



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANFRINÓPOLIS 
 

ESTADO DO PARANÁ              –              CNPJ: 01.614.343/0001-09 

 

45 

 

PIB municipal. 

Fórmula de cálculo  

 

(Despesa orçamentária pública municipal em educação / Produto 

interno bruto) X 100 

Unidade de medida  

 

%despesas/PIB. 

 

Indicador 2  

Percentual da despesa liquidada em educação no orçamento 

liquidado total. 

Conceitos e definições  

Mensura a participação das despesas municipais em educação no 

orçamento público municipal. 

Fórmula de cálculo  

Despesa orçamentária pública municipal em educação / Orçamento 

público municipal) X 100. 

Unidade de medida  

% de despesas 

 

 COMPORTAMENTO DOS INDICADORES DO PERÍODO 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Indicador 1 5,4 % 6,4 % 5,7 % 5,5 % 5,7 %  

Indicador 2 20,5 % 23,7 % 22,2 % 21,6 % 17,8 % 19,4 % 

 

Meta já sendo executada em nosso município. 

O financiamento da educação, os recursos vinculados e subvinculados, como é o caso do Fundo de Manutenção e 

Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB), bem como a garantia de novos 

recursos permanentes e estáveis, são fundamentais para a melhoria da educação municipal. 



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANFRINÓPOLIS 
 

ESTADO DO PARANÁ              –              CNPJ: 01.614.343/0001-09 

 

46 

 

Para garantir o cumprimento dessa meta, é fundamental democratizar as discussões sobre o financiamento da educação, 

incluindo questões relativas às novas fontes, à relação de custo aluno-qualidade, ao aprimoramento da gestão de recursos e consolidação 

dos mecanismos de acompanhamento e controle social da utilização de recursos. 

De acordo com o novo FUNDEB 13.113/2021 de 25 de dezembro de 2020 os nossos recursos para a educação serão maiores. 

Porém isso se dará de forma gradativa e ao longo prazo vai ser possível investir ainda mais recursos na Educação Municipal. 
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4. CONCLUSÃO E RECOMENDAÇÕES: 

 

O presente relatório de monitoramento realizado pela Equipe Técnica e Comissão Coordenadora de Monitoramento e 

Avaliação do PME, teve como base os Anos de 2020 e 2021. Utilizou-se de dados referentes às fontes: PNE em Movimento e Caderno 

de subsídios Seed//Ipardes para monitoramento e Avaliação dos Planos Municipais de Educação do Paraná. 

Entre as principais dificuldades encontradas na realização deste monitoramento encontram-se: 

 Defasagens dos dados oficiais, os quais não encontramos publicados. 

 Os dados populacionais por faixa etária do IBGE não retratam a realidade atual, principalmente, em relação às 

faixas etárias de menor idade, as quais estão diretamente relacionadas à população a ser atendida na Educação Básica. 

Mesmo assim, são notáveis os avanços conseguidos com o passar dos anos, cujas Metas e Estratégias do PME estão sendo 

alcançadas, sendo possível apontar as seguintes conclusões: 

 A universalização do atendimento na idade obrigatória de escolarização dos 4 aos 17 anos, na Educação Básica e na Inclusão 

da Educação Especial em Classes Comuns, prevista nas Metas 2, 3 e 4, as quais o município considera que vem cumprindo. Já no que se 

refere à meta 1, o município enfrenta dificuldades no cumprimento total desta meta, pois o município não dispõe de infraestrutura 

adequada capaz de atender todas as crianças em idade escolar com garantia de qualidade. 

 Em relação à qualidade da Educação Básica, Metas 5 e 7, se considerarmos os resultados aferidos pelo IDEB, o município vem 

apresentado excelentes resultados, principalmente em relação aos níveis de aprendizagem em uma linha de progressão crescente. 

 Quanto à oferta de Tempo Integral na Educação Básica – Meta 6, de atender 25% de alunos até 2024, em 2019 não foi possível 

a execução, pois falta estrutura física nos prédios das instituições assim como a demanda de profissionais para atuarem na educação é 

restrita necessitando de contratação de mais pessoas. O município reivindica e tem como principal objetivo, a construção de uma nova 

creche a qual já temos cadastrada no PAR4 que irá ajudar-nos a cumprir com esta meta e em consequência disto teremos uma melhoria 

significativa nas áreas da educação e assistência, subsidiando economicamente o fluxo municipal, dando condições para que a população 

se desenvolva bem e melhor. 

 A Meta 8 – Da Elevação da Escolaridade Média da população adulta, cabe destacar o empenho do município na oferta da 

Educação Básica Regular local, bem como o transporte intermunicipal gratuito para que a população possa buscar formação no Ensino 

Técnico de Nível Médio, Ensino Superior e da EJA nas cidades vizinhas. 
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 A Meta 9 da Alfabetização de Jovens e Adultos, o município não conta com Programa de Educação de Jovens e Adultos, mas 

fornece transporte gratuito para toda a população que necessita ingresso nesta modalidade de ensino. 

 A Meta 10 da Educação de Jovens e Adultos integrada à Educação Profissional, não há tal oferta em âmbito local, havendo 

apenas a disponibilização de transporte para a o ingresso no CEEBJA localizado no município vizinho de Francisco Beltrão. 

 Em relação à Educação Profissional Técnica de Nível Médio – Meta 11, apesar de não haver tal oferta em território municipal, 

o município oferece historicamente transporte intermunicipal gratuito para a cidade Francisco Beltrão sem contar com qualquer apoio 

em regime de colaboração com o Estado ou União nos custos deste transporte.  

 No tocante as Metas do Ensino Superior, a forma que o município dispõe para auxiliar a população local, consiste na histórica 

oferta do transporte intermunicipal gratuitas até as cidades polo mais próximas.  

 As metas relativas à Valorização do Magistério e dos Planos de Carreira – Metas 15, 16 e 17, denotam que: Temos o Plano de 

Carreira do Magistério Público Municipal, o mesmo apresenta necessidade de aprimoramento/atualização que em breve será discutida e 

reorganizada. O município cumpre a Lei 11.738/2008 do Piso Nacional Profissional e do 1/3 de horas atividades dos professores; O 

percentual de professores com formação de nível superior na área em que atua e com pós-graduação é total; O percentual de professores 

efetivos na Rede Municipal de Ensino é 100%. 

 Meta 19 – Da Gestão Democrática - Em razão do porte do município, a efetivação da gestão democrática na educação básica 

fica facilitada e está presente nas ações educacionais cotidianas, tanto nas unidades escolares, quanto na gestão pública dos recursos da 

educação. Ressalta-se a importância de estimular e ampliar a atuação dos Conselhos de Acompanhamento e Controle Social, Conselhos 

Escolares e Conselho Municipal de Educação, como estratégia de partilhar decisões e compartilhar responsabilidades em prol da 

educação do município.  

 A Meta 20- Do Financiamento da Educação, O município encontra-se em equilíbrio onde os recursos do Fundeb são 

totalmente aplicados em prol de uma Educação de qualidade. Apesar de haver um baixo número de matrículas da Rede Municipal de 

Ensino. Os investimentos na Educação são equilibrados, onde 70% do Fundeb são destinados ao pagamento dos profissionais da 

educação os 30% restante são destinados para manutenção e outras demandas surgidas ao longo do período. 

Quanto aos encaminhamentos das Estratégias de cada Meta, ficou evidenciado no monitoramento que, em sua grande maioria, 

estão sendo executadas total ou parcialmente. 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 deste PME. 
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5. ANEXO 

 

ATA ELEICÃO E POSSE DA EQUIPE TÉCNICA E COMISSÃO ORGANIZADORA DO RELATÓRIO DE 

MONITORAMENTO 
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DECRETO EQUIPE TÉCNICA E COMISSÃO COORDENADORA: 
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ATA CONFERÊNCIA MUNICIPAL 

 

ATA 04/2021 

CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO: “INCLUSÃO, EQUIDADE E QUALIDADE: compromisso com o futuro 

da educação brasileira” NO MUNICÍPIO DE MANFRINÓPOLIS PR 

 

Aos vinte e seis dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e um, realizou-se a Conferência Municipal de 
Educação, no município de Manfrinópolis/PR, sob o tema “INCLUSÃO, EQUIDADE E QUALIDADE: compromisso com 
o futuro da educação brasileira”. O credenciamento aconteceu das 07(sete) horas e 30(trinta) minutos às 08 (oito) horas 

da manhã, de acordo com a convocação do executivo municipal, e Presidente do Conselho Municipal de Educação, 
definida pelo Decreto Municipal nº 1450/2021(um mil quatrocentos e cinquenta do ano dois mil e vinte um) de 
29/10/2021(vinte e nove de outubro do ano dois mil e vinte um). A Comissão municipal, formado por integrantes: CINTIA 
VILANTT representante da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte; ANA DOS SANTOS representante 
do Conselho Municipal de Educação - CME; e ZELAIR AMES DE CAMARGO representante dos profissionais do 
Magistério da Rede Municipal de Ensino, que organizaram as atividades, de acordo com as orientações e Regimento 

Interno da 4ª (quarta) Conae (Conferência Nacional de Educação). A solenidade de abertura iniciou-se às 08 (oito) horas 
da manhã. Participaram da mesa solene, para receber as autoridades a representante da Secretaria Municipal de 
Educação Cultura e Esportes a senhora MARIZA RECALCATTI; a qual é a Presidente do Conselho Municipal de 
Educação,  representante do Executivo municipal a ilustríssima senhora ILENA FÁTIMA PEGORARO DE OLIVEIRA – 
Prefeita Municipal; representante do Legislativo Municipal o ilustríssimo senhor DOMINGOS RECH – Presidente da 
Câmara Municipal de Vereadores e dos Profissionais do Magistério Municipal a professora ANA DOS SANTOS; e da 
Sociedade Civil Organizada a aluna do 5º(quinto ano) da Escola Municipal Eça de Queirós de Manfrinópolis a aluna 
RAÍSSA GARCEZ CARBONERA. Após o pronunciamento da ilustríssima prefeita e do presidente da Câmara de 
Vereadores, a presidente do Conselho Municipal de Educação a senhora MARIZA RECALCATTI declarou aberta a 
3º(terceira) Conferência Municipal de Educação de Manfrinópolis/PR. Desfez-se a mesa de honra e iniciaram os 
trabalhos. Em seguida, realizou-se a leitura do Regimento Interno, o qual foi aprovado por unanimidade dos votos, sem 
qualquer objeção dos participantes. Após foi apresentada a palestrante a senhora JANE MARIA FIORI , professora da 
Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio, com extenso currículo lattes, proferiu a palestra sobre o tema 
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“INCLUSÃO, EQUIDADE E QUALIDADE: compromisso com o futuro da educação brasileira”. A palestrante em sua 

fala teceu considerações sobre: Iniciou sua fala com o tema Monitoramento do Plano Municipal de Educação do Município 
de Manfrinópolis - PR, seus objetivos e suas metas. Dentre os objetivos destacou a elevação global do nível de 
escolaridade da população. Discorreu sobre as metas do Plano, uma a uma e discutiu os resultados de cada meta em 
nosso município. Após a discussão das metas, a palestrante falou da escola tradicional, da construção do conhecimento 
na atualidade, dos objetivos de aprendizagem e dos temas transversais que estão incluídos nas Propostas Pedagógicas 
das escolas. Segundo a mesma, nos professores precisamos nos despir dos preconceitos que limitam nossa prática e 
interferem na socialização do cidadão que está sendo moldado por nós educadores, precisamos ter consciência crítica, 
justos e éticos. Quanto ao ambiente escolar ele precisa ser acolhedor, com valores democráticos, com equidade e justiça 
social. Na sequência, os participantes da Conferência foram direcionados às salas de trabalho, de acordo com a lista de 
inscrição e os 3 (três) Eixos Temáticos da 4ª (quarta) CONAE. Cada sala contou com a mesa coordenadora composta por 
uma coordenadora e uma relatora. Os dados das discussões foram registrados em planilha própria, a qual posteriormente 
será apresentada a plenária final, votada e se aprovada enviada para o Conselho Estadual de Educação. O Eixo I –O PNE 
2024 – 2034(dois mil e vinte quatro – dois mil e trinta e quatro): avaliação das diretrizes e metas, teve 13 (treze) 
participantes e foi coordenado pela senhora Dilonete Borges Simioni. Iniciou-se com a leitura, sintetizada do material de 
apoio, sendo discutidas, acatadas e acolhidas as propostas que os participantes apresentaram, para possível 
manifestação dos destaques para posterior discussão, aprovação ou não, por votação, das emendas sugeridas na plenária 
final. O Eixo II-Uma escola para o futuro: Tecnologia e conectividade a serviço da Educação teve 12(doze) e foi 
coordenado pela senhora Elisângela Aparecida Ramos Fávero, Iniciou-se com a leitura sintetizada do material de apoio, 
sendo realizado a escuta dos membros do grupo, acolhidas as sugestões para possível manifestação dos destaques para 
posterior discussão, aprovação ou não, por votação, das emendas sugeridas na plenária final. O Eixo III – Criação do 
SNE: avaliação da legislação inerente e do modelo em construção, teve 12(doze) participantes e foi coordenado pela 
senhora Adriana Favero, Iniciou-se com a leitura, dos pontos de relevância no material de apoio, em seguida acolhida as 
sugestões dos membros que participam ativamente do dialogo, assim feito os destaques para posterior discussão, 
aprovação ou não, por votação, das emendas sugeridas para a plenária final. Após o término das três Plenárias por Eixo, 
as 10:45 (dez horas e quarenta e cinco minutos) constituiu-se a Plenária Final para apresentação das emendas propostas 
e apresentação das sugestões de cada eixo para a plenária final que após aprovadas serão inseridas no Documento 
Referência. Na Plenária Final, os relatores fizeram a leitura das propostas aprovadas no grupo por eixo subdividido, para 
conhecimento dos demais participantes. A apreciação na plenária para sugestão ou retirada de proposta foi orientada para 
que se manifestasse após a leitura total das propostas por eixo, e posterior a votação de supressão ou acréscimo se 
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votadas  pelos participantes da Plenária Final. As propostas eleitas em plenária final são: EIXO 1(UM). O PNE 2024 – 
2034(DOIS MIL E VINTE QUATRO – DOIS MIL E TRINTA EQUATRO): AVALIAÇÃO DAS DIRETRIZES E METAS: I- 
Evolução das Políticas Educacionais de 2018 a 2022 (dois mil e dezoito – dois mil e vinte dois)– Avaliação da 
evolução das Políticas Públicas, no âmbito da Educação, desde a realização da última CONAE 2018 até 2022(dois 
mil e dezoito – dois mil e vinte dois): Fomentar a valorização dos profissionais da educação por meio de plano de 
carreira; II-O Plano Nacional de Educação 2014 – 2024(dois mil e quatorze – dois mil e vinte quatro) - Avaliação 
diagnóstica sobre as 10(dez) Diretrizes e as 20(vinte) metas estabelecidas, atualização sobre as atuais demandas  : 
Atualizar e estruturar os dados de verificação e reelaboração das metas pós- pandemia; III-O PNE 2024-2034(dois mil e 
vinte quatro – dois mil e trinta e quatro) e a valorização dos profissionais da Educação: formação, carreira, 
remuneração e condições de trabalho e saúde Fortalecer e manter formação continuada e adaptada e com 
remuneração adequada; incluir o quinquênio no salário base (jurídico); Readequação da tabela do plano de carreira dos 
professores (excluir magistério e doutorado no plano; ver questão legal), (acrescentar mais Letras na elevação horizontal 
até 35 anos); Suporte adequado para o uso das tecnologias; Construção de laboratório de informática; Construção de 
creche municipal; Construção da quadra esportiva coberta.. IV-O PNE 2024-2034 (dois mil e vinte quatro – dois mil e 
trinta e quatro) e a Inclusão: acessibilidade, direitos humanos e ambientais, justiça social, políticas de cotas, 
educação especial e diversidade:  Adaptação dos Espaços para todas as deficiências; 
Fomentar e fortalecer a justiça social e Equidade no tratamento independentemente de etnia, gênero, religião e fator 
socioeconômico; Disponibilizar matérias adaptados/adequados; Assegurar e garantir os atendimentos com profissionais 
especializados (psicólogos, neuropediatras, fonoaudiólogos, entre outros); 
Manter os convênios com as escolas especializadas APAES. V - O PNE 2024-2034 (dois mil e vinte quatro – dois mil e 
trinta e quatro) e a equidade: democratização do acesso, permanência, aprendizagem, e gestão do fluxo escolar.  

Manter e implementar salas multifuncionais, apoio aprendizagem; Implantar o diagnóstico de nível de aprendizagem dos 
alunos por meio de plano de ação para a equidade no nível de aprendizagem dos mesmos; Oferecer aulas de reforço para 
os alunos com dificuldade de aprendizagem; Garantir o acesso (transporte) e permanência do aluno na escola. VI - O PNE 
2024-2034 (dois mil e vinte quatro – dois mil e trinta e quatro) e a qualidade: avaliação e regulação das políticas 
educacionais, Base Nacional Comum Curricular – BNCC. Implantar avaliação diagnostica municipal (padronizado de 
acordo com as turmas). VII- O PNE 2024-2034 (dois mil e vinte quatro – dois mil e trinta e quatro) e a gestão 
democrática da escola pública: participação popular e controle social; Participação efetiva e ativa da comunidade 

tornando pertencentes com a presença participativa de toda a sociedade, bem como ouros órgãos públicos; Incentivar as 
participações das famílias dos conselhos que já existem. VIII - O PNE 2024-2034 (dois mil e vinte quatro – dois mil e 
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trinta e quatro): os limites e necessidades impostos por crises que impactem a escola: educação em tempos de 
pandemia. Orientar e conscientizar o bem uso da tecnologia e a conscientização da família; Orientar e conscientizar as 
famílias sobre a importância da escola na aprendizagem e na formação do ser humano (crianças). IX- O PNE 2024-2034 
(dois mil e vinte quatro – dois mil e trinta e quatro): desenvolvimento da educação profissional e tecnológica: 
Incentivar o desenvolvimento de políticas públicas que disponibilizem capacitação e equipamentos compatíveis com cada 
escola;Sala de informática atualizada (notebooks), internet adequada; Desmobilizar tablets para os docentes em sala de 
aula (LRCO);  Datashow (projetor Multimídia) nas salas de aula; Manter e assegurar parcerias com outros municípios para 
oferta da educação profissional.  As propostas aprovadas para o EIXO 2. UMA ESCOLA PARA O FUTURO: 
TECNOLOGIA E CONECTIVIDADE A SERVIÇO DA EDUCAÇÃO I - O PNE 2024 – 2034 (dois mil e vinte quatro – dois 
mil e trinta e quatro) na definição de uma escola para o futuro que assegure o acesso a inovação, tecnologias, 
oferta de educação aberta e a distância: Ofertar capacitação para todos os envolvidos no processo educacional; 

Disponibilizar sistema operacional moderno bem como os investimentos para as capacitações e equipamentos 
necessários; Fomentar a adequação física estrutural com profissional técnico para suporte diário; Aquisição de 
computadores de boa qualidade para o uso exclusivo de professores, pedagogos  e direção escolar; Aquisição de  
computadores e laboratórios de informática para cada escola, com profissional  para a capacitação de alunos; Ofertar salas 
de aulas equipadas com multimídia e notbooks para uso do professor. II - O PNE 2024 – 2034((dois mil e vinte quatro – 
dois mil e trinta e quatro) na organização e construção de uma escola para o futuro: garantia referenciais 
curriculares, práticas pedagógicas, formação de professores e infraestrutura física e tecnológica que permitam a 
ampliação da conectividade, o acesso à internet e a dispositivos computacionais: Disponibilizar trocas de 

experiências nas práticas por meio de uso de ferramentas digitais; Implementar formação individualizada por modalidade 
de ensino respeitando as particularidades da cada; Oferecer infraestrutura adequada e adaptada a legislação; Oferecer 
infraestrutura tecnológica (som, câmera, WIFFI, etc...) no espaço geográfico necessário; Ofertar a tecnologia de Smart TV, 
para cada sala da Educação Infantil; No  EIXO 3. CRIAÇÃO DO SNE: AVALIAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INERENTE E DO 
MODELO EM CONSTRUÇÃO: I - O PNE 2024 – 2034 (dois mil e vinte quatro – dois mil e trinta e quatro) na 
articulação do Sistema Nacional de Educação: instituição, democratização, cooperação federativa, regime de 
colaboração, parcerias público-privadas, avaliação e regulação da educação; Estabelecer os parâmetros para 
autonomia dos planos de ampliação de recursos advindos para o município; Garantir para a conectividade para 
professores e alunos, com laboratórios de informática adaptados à realidade de conexão; Ofertar formação continuada de 
ferramentas  tecnológicas. II- O PNE 2024 – 2034 (dois mil e vinte quatro – dois mil e trinta e quatro) políticas Inter 
setoriais de desenvolvimento e Educação cultura, ciência, trabalho, meio ambiente, saúde, tecnologia e inovação: 
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Implantação de projetos inovadores que venham a atender a totalidade das políticas Intersetoriais municipais; Cumprir 
demanda de recursos financeiros para aperfeiçoamento e capacitação pessoal, III. O PNE 2024-2034 (dois mil e vinte 
quatro – dois mil e trinta e quatro) e o financiamento da educação: gestão, transparência e controle social: 

Implantar nos municípios propostas educacionais que garantam os recursos para a educação e garantia de salários dignos 
a classes educacionais. Mais autonomia para os municípios aplicar os recursos oriundos do estado e da união. As 
emendas propostas foram amplamente discutidas sendo votadas pela maioria dos delegados presentes sendo todas 
aprovadas. Dando sequência foi realizada na Plenária e validada após a votação Plenária Final. Após as apresentações 

dos eixos pelos respectivos relatores e aprovação, realizou-se a eleição dos delegados, seguindo-se os números 
estabelecidos pelo Comitê Estadual, assim eleitos, sendo 3(três) titulares e 2(dois) suplentes da representação para a 
Educação Básica, representando a Educação Infantil, representante para o quadro próprio. A eleição dos suplentes, sendo 
sociedade civil organizada 01(um) membro e 01(um) representante da Ensino Fundamental, Os titulares eleitos foram: 
Representante da Educação Básica ANDREIA PROMUCENA: Representante da Educação Infantil DIEGO POMIRAN e 
Representante do Quadro Próprio do Magistério CINTIA VILANTT. Para suplentes votados por aclamação foi eleita a 
professora ROSELEINE CASAMALI CAMARGO representando o Ensino Fundamental e a senhora TATIANE DHEIN. 
GARCIA DUARTE representado a sociedade civil organizada. Após a eleição dos delegados, realizou-se a informação de 
que não houve moção registrada nesta conferência. O evento encerrou-se às 11(onze) horas e 42(quarenta e dois) 
minutos. Sem nada mais a constar, assino a presente ata, a qual solicito que junte-se a mesma a lista de presença dos 
delegados presentes, e seguida a assinatura dos demais integrantes do Comissão municipal de Organização da 
3ª(terceira) Conferência Municipal de Educação do município de Manfrinópolis/PR. 
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