
 
LEI Nº. 838/2015 

DE: 02/06/2015 

 

Aprova o Plano Municipal de Educação do Município de 

SULINA para o decênio de 2015/2025. 

 

 O Prefeito Municipal de Sulina, Estado do Paraná, ALMIR MACIEL COSTA, faz saber a todos os habitantes do 

Município, que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e ele sanciona a seguinte: 

 

  L E I 

 Art. 1º Fica aprovado o Plano Municipal de Educação – PME, do Município de SULINA, 

Estado do Paraná, constante do documento anexo, com duração de dez anos a partir da data da 

aprovação desta Lei, em atendimento ao art. 8º da Lei nº 13.005, de 25 de junho de 2014. 

 

 Art. 2º São diretrizes do PME: 

 

 I – a erradicação do analfabetismo no Município de SULINA; 

 II – o atendimento em creches de até 50% da população de 0 a 3 anos e de todas as crianças 

de 4 e 5 anos em pré-escolas.  

 III - a universalização do ensino fundamental do primeiro ao quinto ano; 

 IV – a superação das desigualdades educacionais, com ênfase na promoção da cidadania e 

na erradicação de todas as formas de discriminação; 

 V – a melhoria na qualidade da educação municipal; 

 VI – a implantação do princípio da gestão democrática do ensino público; 

 VII – a promoção dos princípios do respeito aos direitos humanos, à diversidade e à 

sustentabilidade socioambiental; 

 VIII - a valorização do profissional que atuam na educação municipal; 

 

 IX – Estabelecimento de meta de aplicação de recursos públicos em educação, que 

assegure atendimento às necessidades de expansão, com padrão de qualidade e equidade; 



 
 

 X – Promoção do princípio da gestão democrática da educação pública. 

 

Art. 3º As metas previstas no Anexo é parte integrante desta lei, cujos objetivos e estratégias 
deverão ser executadas na forma da lei e dentro do prazo de vigência deste PME, desde que não 
haja prazo inferior definido para as metas e estratégias específicas.  
 

Art. 4º A execução do PME e o cumprimento de suas metas serão objeto de monitoramento 
contínuo e de avaliações periódicas, realizados pelas seguintes instâncias:  
 

I - Secretaria Municipal da Educação; 
 
II - Comissão de Educação da Câmara dos Vereadores; 
 
III - Conselho Municipal de Educação – CME; 
 
§ 1º Compete à Secretaria Municipal da Educação, a partir da vigência desta Lei, suportar 

as unidades escolares municipal em seus respectivos níveis e modalidades de ensino, na 
organização de seus planejamentos, para desenvolverem suas ações educativas, com base nas 
metas e estratégias do PME. 

 
§ 2º Compete, ainda, às instâncias referidas no caput: 
 
I - divulgar os resultados do monitoramento e das avaliações nos respectivos sítios 

institucionais; 
 
II - analisar e propor políticas públicas para assegurar a implementação das estratégias e o 
cumprimento das metas; 
 
III - analisar e propor a revisão do percentual de investimento público em educação.  
 
§ 3º A cada 3 (três) anos, ao longo do período de vigência do PME, a Secretaria Municipal 

de Educação, publicará estudos para aferir a evolução no cumprimento das metas estabelecidas 
no Anexo desta Lei, com informações organizadas por ente federado e consolidadas em âmbito 
nacional, tendo como referência os estudos e os resultados da Pesquisa Nacional por Amostra de 
Domicílios – PNAD e demais dados disponíveis, sem prejuízo de outras fontes e informações 
relevantes.  

 
§ 4º A meta progressiva do investimento público em educação será avaliada no quarto ano 

de vigência do PME e poderá resultar em alteração das estratégias do Município, em função de 
seus resultados. 

 
§ 5º Os recursos decorrentes da aplicação desta Lei correrão a conta das verbas 

orçamentárias próprias, suplementadas de outros recursos capitados no decorrer da execução do 
PME e dos repasses da União, em especial a parcela da participação no resultado ou da 



 
compensação financeira pela exploração de petróleo e de gás natural, na forma de lei específica, 
com a finalidade de assegurar o cumprimento da meta prevista no inciso VI do art. 214 da 
Constituição Federal.  
 

 Art. 5º A Câmara Municipal deverá acompanhar a execução do Plano objetivando sua 

implementação e oferecendo o suporte legal necessário à sua completa execução.  

 

Art. 6º O Município deverá promover a realização de pelo menos 2 (duas) conferências 
municipais de educação até o final do decênio, articuladas e coordenadas pelo Fórum Municipal de 
Educação, instituído nesta Lei, no âmbito da Secretaria Municipal da Educação.  

 
§ 1º O Fórum Municipal de Educação, além da atribuição referida no caput:  
 
I - acompanhará a execução do PME e o cumprimento de suas metas;  
 
II - promoverá a articulação da Conferência Municipal de Educação com as conferências 

regionais, estaduais e nacionais que as sucederam.  
 
§ 2º As conferências municipais de educação realizar-se-ão com intervalo de até 4 (quatro) 

anos entre elas, com o objetivo de avaliar a execução do PME e subsidiar a elaboração do plano 
municipal de educação para o decênio subsequente. 
 

 Art.7º É obrigação precípua do Conselho Municipal de Educação o acompanhamento da 

execução e cumprimento das metas estabelecidas no PME.   

 

Art. 8º O Município atuará em regime de colaboração, visando ao alcance das metas e à 
implementação das estratégias objeto deste Plano.  

 
§ 1º Caberá ao gestor municipal a adoção das medidas governamentais necessárias ao 

alcance das metas previstas neste PME. 
 
§ 2º As estratégias definidas no Anexo desta Lei não elidem a adoção de medidas adicionais 

em âmbito local ou de instrumentos jurídicos que formalizem a cooperação entre os entes 
federados, podendo ser complementadas por mecanismos nacionais e locais de coordenação e 
colaboração recíproca.  

 
§ 3º Haverá regime de colaboração específico para a implementação de modalidades de 

educação escolar que necessitem considerar territórios étnico-educacionais e a utilização de 
estratégias que levem em conta as identidades e especificidades socioculturais e linguísticas de 
cada comunidade envolvida, assegurada a consulta prévia e informada a essa comunidade.    

 
§4º Será criada uma instância permanente de negociação e cooperação entre a União e o 

Estado. 



 
 
§ 5º O fortalecimento do regime de colaboração entre os Municípios dar-se-á inclusive 

mediante a adoção de arranjos de desenvolvimento da educação.  
 
Art. 9º O plano plurianual, as diretrizes orçamentárias e os orçamentos anuais do Município 

deverão ser formulados de maneira a assegurar a consignação de dotações orçamentárias 
compatíveis com as diretrizes, metas e estratégias deste PME e com os respectivos planos de 
educação, a fim de viabilizar sua plena execução.  

 
§ 1º Fica estabelecido que, anualmente, enquanto durar o Plano Municipal de Educação, 

quando da elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO, Lei Orçamento Anual - LOA e da 
preparação do Plano Plurianual - PPA os responsáveis por essas peças orçamentárias, da 
Educação e Finanças do Município, deverão considerar o estabelecido no caput, sob pena dos 
ordenadores de despesas receberem as sanções previstas pela legislação que regulamenta a 
matéria.  

 
§ 2º Na elaboração de projetos com fundamento no PAR – Plano de Ações Articuladas, 

deverá ser observado o que dispõe o PME sobre a matéria objeto do projeto proposto.  
 

Art. 10. A Secretaria Municipal da Educação, em colaboração com a União e com base no 
Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica, utilizará a fonte de informação para a 
avaliação da qualidade da educação básica e para orientação das políticas públicas desse nível de 
ensino. 

 
§ 1º O sistema de avaliação a que se refere o caput produzirá, no máximo a cada 2 (dois) 

anos: 
 
I - indicadores de rendimento escolar, referentes ao desempenho dos (as) estudantes 

apurado em exames nacionais de avaliação, com participação de pelo menos 80% (oitenta por 
cento) dos (as) alunos (as) de cada ano escolar periodicamente avaliado em cada escola, e aos 
dados pertinentes apurados pelo censo escolar da educação básica;  

 
II - indicadores de avaliação institucional, relativos a características como o perfil do alunado 

e do corpo dos (as) profissionais da educação, as relações entre dimensão do corpo docente, do 
corpo técnico e do corpo discente, a infraestrutura das escolas, os recursos pedagógicos 
disponíveis e os processos da gestão, entre outras relevantes.  

 
§ 2º A elaboração e a divulgação de índices para avaliação da qualidade, como o Índice de 

Desenvolvimento da Educação Básica – IDEB, que agreguem os indicadores  
 

 

 

 

 



 

 



 
META 01   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 

ESTRATÉGIAS: 

1.1 Garantir a construção de uma instituição de ensino para o funcionamento da Educação 
Infantil; 

 
1.2  Ampliar a oferta de cursos periódicos de formação aos professores atuantes na Educação 

Infantil; 
 

1.3  Assegurar que as instituições de Educação Infantil contemplem, na proposta pedagógica, a 
inclusão do educando com necessidades educacionais especiais, assegurando a oferta de 
capacitação continuada; 

 
1.4  Propiciar que a avaliação, realizada nas instituições de Educação Infantil, tenham 

características diagnósticas e de acompanhamento do processo contínuo, assegurando o 
registro desta avaliação; 

 
1.5  Estabelecer a implementação da proposta pedagógica para as instituições de Educação 

Infantil a ser elaborada e discutida com todos os profissionais da educação nela envolvidos; 
 

1.6  Manter o fornecimento de material pedagógico adequado às instituições de Educação 
Infantil; 

 
1.7  Oferecer alimentação de qualidade para as crianças, atendidas nas instituições de 

Educação Infantil.   
 

1.8  Promover, práticas pedagógicas que possibilitem o desenvolvimento das crianças durante 
o processo educacional, nas instituições de Educação Infantil, por meio do processo de 
“educar e cuidar”;  

 
1.9  Garantir a integração com as famílias das crianças matriculadas nas instituições de 

Educação Infantil, estabelecendo estratégias para o desenvolvimento coletivo das funções 
de “educar e cuidar”.   

 

META 02  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.  

ESTRATÉGIAS: 

2.1  Garantir a universalização do Ensino Fundamental com qualidade, assegurando o direito de 
acesso e permanência, adequando o currículo, a organização escolar, os calendários e, 



 
dispondo de programas específicos para atrair e garantir a melhor qualidade de ensino-
aprendizagem, combatendo a repetência e evasão escolar; 

 
2.2  Ampliar o atendimento social com projetos voltados à educação, à alimentação escolar, ao 

livro didático e ao transporte escolar; 
 

2.3  Tornar o Projeto Político Pedagógico como expressão própria da organização educativa da 
unidade escolar; 

 
2.4 .Envolver a comunidade, os alunos, os pais, os professores e demais trabalhadores da 

educação na gestão da educação e na cobrança de resultados,  dos objetivos e metas 
propostos neste Plano; 

 
2.5  Assegurar a melhoria da infra-estrutura dos prédios escolares, de modo que possam 

favorecer a utilização de tecnologia educacional, o acesso de alunos com necessidades 
especiais e a prática de atividades artístico-culturais, esportivas e recreativas; 

 
2.6  Buscar a qualidade da educação, investindo em diferentes frentes, como: formação 

continuada de professores, política de salários dignos através do Plano de Carreira; recursos 
televisivos e de multimídia e disponibilidade de materiais didáticos;  

 
2.7  Debater, coletivamente, as atividades escolares de ensino e aprendizagem e a questão 

curricular; 
 

2.8  Adotar uma postura diferente frente à reprovação e, quando se fizer necessário, 
proporcionar a aceleração de estudos para os que entram em defasagem de idade 
escolar,através do PPA(PLANO PERSONALIZADO DE ATENDIMENTO); 

 
2.9  Melhorar o fluxo escolar no ensino fundamental, mas, acima de tudo, assegurar que durante 

a permanência na escola, os alunos aprendam cada vez mais o que está sendo proposto, 
objetivo que deve integrar a Proposta Pedagógica da escola; 

 
2.10 Prever um sistema de avaliação que viabilize ao professor elementos para uma reflexão 
contínua sobre sua prática, sobre a criação de novos instrumentos de trabalho e a retomada de 
aspectos que devem ser revistos, ajustados ou reconhecidos como adequados ou inadequados 
para o processo de aprendizagem individual ou de todo o grupo; 

 
2.11 Atender a legislação que trata do ensino fundamental, com duração mínima de nove anos, 

obrigatório e gratuito na escola pública. 
 

META 03  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).  

ESTRATÉGIAS: 
 



 
3.1  Estabelecer políticas ambientais, em parceria com a instituição de ensino médio do 

município, que contribuam para a conscientização da preservação da natureza, 
oportunizando ao ser humano o acesso a uma vida mais saudável; 

 
3.2  Estimular, por meio de projetos específicos, a troca de experiências entre as redes de ensino 

municipal e estadual, objetivando a garantia de educação com qualidade; 
 

3.3  Favorecer, por meio do desenvolvimento de projetos educacionais, atividades que 
promovam momentos de exposição, desenvolvimento e valorização de talentos de alunos e 
professores das redes de ensino, estabelecendo parceria entre Município, Estado e Rede 
Privada; 

 
3.4  Desenvolver programas de combate às drogas lícitas e ilícitas, à violência e à prostituição 

infantil, estabelecendo parcerias entre município, Estado, entidades e organizações não 
governamentais; 

 
3.5  Assegurar, em regime de colaboração com o Estado, o transporte escolar gratuito aos 

alunos do ensino médio do município; 
 

3.6  Incentivar e apoiar, ações que visem à criação ou a dinamização de associações como o 
Conselho Escolar e Grêmio Estudantil;  

 
3.7  Observar, junto aos órgãos competentes que somente seja permitida a criação de ensino 

médio em instituições que apresentem as condições mínimas de infra-estrutura; 
 

3.8  Apoiar políticas que visem melhorar o aproveitamento escolar dos alunos do Ensino Médio, 
de forma a atingir níveis satisfatórios de desempenhos definidos e avaliados pelo SAEB 
(Sistema Nacional de Educação Básica), pelo ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio) e 
pelos sistemas de avaliação que venham a ser implantados no Estado. 

 

META 04  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: 
 
Baseiam-se nos seguintes aspectos: 

4.1 Atitude favorável da escola para diversificar e flexibilizar o processo de ensino- 

aprendizagem, de modo a atender às diferenças individuais dos alunos; 

 

4.2  Identificação das necessidades educacionais especiais para justificar a priorização de 

recursos e meios favoráveis à sua educação; 



 
 

4.3 Adoção de currículos abertos e propostas curriculares diversificadas, em lugar de uma 

concepção uniforme e homogeneizadora de currículos; 

 

4.4 Flexibilidade quanto à organização e ao funcionamento da escola para atender à demanda 

diversificada dos alunos; 

 

4.5 Possibilidade de incluir professores especializados, serviços de apoio e outros não 

convencionais, para favorecer o processo educacional. 

 

META 05  Alfabetizar todas as crianças, no máximo, até o final do 3o (terceiro) ano do ensino 

fundamental.  

ESTRATÉGIAS: 
 
5.1  Garantir a universalização do Ensino Fundamental com qualidade, assegurando o direito de 

acesso e permanência, adequando o currículo, a organização escolar, os calendários e, 
dispondo de programas específicos para atrair e garantir a melhor qualidade de ensino-
aprendizagem, combatendo a repetência e evasão escolar; 
 

5.2  Ampliar o atendimento social com projetos voltados à educação, à alimentação escolar, ao livro 
didático e ao transporte escolar; 
Tornar o Projeto Político Pedagógico como expressão própria da organização educativa da 
unidade escolar; 
 

5.3  Envolver a comunidade, os alunos, os pais, os professores e demais trabalhadores da 
educação na gestão da educação e na cobrança de resultados,  dos objetivos e metas propostos 
neste Plano; 

 
5.4  Assegurar a melhoria da infra-estrutura dos prédios escolares, de modo que possam favorecer 

a utilização de tecnologia educacional, o acesso de alunos com necessidades especiais e a 
prática de atividades artístico-culturais, esportivas e recreativas; 

 
5.5  Buscar a qualidade da educação, investindo em diferentes frentes, como: formação continuada 

de professores, política de salários dignos através do Plano de Carreira; recursos televisivos e 
de multimídia e disponibilidade de materiais didáticos;  

 
5.6  Debater, coletivamente, as atividades escolares de ensino e aprendizagem e a questão 

curricular; 
 
5.7  Adotar uma postura diferente frente à reprovação e, quando se fizer necessário, proporcionar 

a aceleração de estudos para os que entram em defasagem de idade escolar,através do 
PPA(PLANO PERSONALIZADO DE ATENDIMENTO); 



 
 
5.8  Melhorar o fluxo escolar no ensino fundamental, mas, acima de tudo, assegurar que durante a 

permanência na escola, os alunos aprendam cada vez mais o que está sendo proposto, objetivo 
que deve integrar a Proposta Pedagógica da escola; 

 
5.9  Prever um sistema de avaliação que viabilize ao professor elementos para uma reflexão 

contínua sobre sua prática, sobre a criação de novos instrumentos de trabalho e a retomada de 
aspectos que devem ser revistos, ajustados ou reconhecidos como adequados ou inadequados 
para o processo de aprendizagem individual ou de todo o grupo; 

 
5.10 Atender a legislação que trata do ensino fundamental, com duração mínima de nove anos, 

obrigatório e gratuito na escola pública. 
 

META 06  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.   

ESTRATÉGIAS: 
6.1 O  tempo integral não oferece demanda atualmente mas, está sendo pleiteado junto aos orgãos 
federados a ampliação do espaço escolar municipa l para futuramente poder ser atendida a 
demanda municipal de estudantes que serão beneficiados pelo mesmo. 
-6.2 Oferecer educação em tempo integral em, no mínimo, 50% da escola pública, de forma a 

atender, pelo menos, 25% dos alunos da educação básica até 2021. 

 

META 07  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 do 

IDEB. 

ESTRATÉGIAS: 
 
7.1 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 do IDEB. 

      2015      2017       2019       2021 

Anos iniciais do Ensino Fundamental    5,2          5,5             5,7          6,0    

Anos finais do Ensino Fundamental       4,7          5,0            5,2          5,5 

Ensino Médio                                           4,3         4,7            5,0          5,2  

 

 



 
META 08  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.  

ESTRATÉGIAS: 

8.1  Apoiar e/ou implantar programas de incentivo para a volta aos estudos de todos que, por 
alguma razão, não puderam concluí-lo na idade certa, viabilizando a erradicação do 
analfabetismo no município; 

 
8.2  Oferecer em todos os níveis, ensino noturno público e gratuito, regular ou supletivo, 

adotando opções programáticas e metodológicas apropriadas, bem como horários flexíveis 
no sentido de superar restrições enfrentadas por alunos trabalhadores;  

 
8.3  Criar oportunidades de convivência com um ambiente cultural enriquecedor, buscando 

parcerias com os equipamentos culturais públicos, tais como museus, bibliotecas, cinemas 
e teatros; 

 
8.4  Produzir materiais didáticos e técnicas pedagógicas específicas, para as aulas de educação 

de jovens e adultos; 
 

8.5  Oferecer cursos de capacitação aos profissionais da educação de jovens e adultos, 
incluindo temas voltados à educação dos mesmos. 

 

META 09  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.  

ESTRATÉGIAS: 
 
9.1 Elevar taxa de alfabetização da população com 15 anos ou mais para 92,5% até 2015 e, até o 

final da vigência deste PNE, erradicar o analfabetismo absoluto e reduzir em 50% a taxa de 

analfabetismo funcional. 

 

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.  

ESTRATÉGIAS: 

10.1 Para efetivar o desenvolvimento na área tecnológica dos estabelecimentos de ensino do 
município, algumas ações devem ser previstas, tais como:  
 



 
Na Escola Municipal Arnaldo Busato: 
- Garantir que todos os planejamentos das aulas de Laboratório de Informática sejam preparados 

de acordo com o planejamento do professor regente; 
- Atualizar e ampliar os equipamentos do Laboratório de Informática e da secretaria a fim de que 

os programas não se tornem obsoletos ou inutilizáveis;  
 

- Continuar disponibilizando a internet para os alunos; 
 
- Colocar projetor multimídia na sala de informática; 
 
- Continuar proporcionando a interação do professor com as novas tecnologias; 
 
- Garantir acesso às informações em tempo real aos educadores; 
 
- Disponibilizar a sala de informática para a comunidade (inclusão digital); 
 
- Renovar continuamente os softwares educativos. 

 
Na Escola de Educação Especial Valmir Kunz: 

- Oportunizar aos alunos o uso do computador como suporte pedagógico educativo, visando o 
desenvolvimento da escrita no processo do ensino aprendizagem; 

 
- Possibilitar o acesso à informação, divulgar os direitos legais aos deficientes auditiva e visual; 
 
- Incentivar a redução das desigualdades entre os deficientes e minimizar as barreiras na 

comunicação; 
 
- Aperfeiçoar os conhecimentos e aprendizagem dos profissionais e educandos da escola; 
 
- Utilizar as diferentes tecnologias de informação e comunicação e seus suportes em tecnologia 

educacional. 
 
- Viabilizar um laboratório de informática; 
 
- Adquirir telefone para deficiente auditivo; 
 
- Adquirir livros para uma biblioteca; 
 
- Comprar televisão, parabólica e DVD. 

 
 

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. 

ESTRATÉGIAS: 



 
11.1 Veicular a possibilidade de criar uma cooperativa de artesãos, para que se torne um 

canal de comercialização do artesanato local, atingindo turistas e demais consumidores do 
município, do Estado, do país e até do meio internacional; 

 
11.2 Viabilizar, através da unidade de separação do lixo doméstico, o aproveitamento e a 

transformação dos resíduos sólidos urbanos na produção de artesanato, qualificando 
trabalhadores para este fim; 

 
11.3 Fomentar o turismo que representa uma oportunidade de geração de emprego no 

município, transformando as Águas Termais num parque aquático de maior porte, para 
atrair empresários do ramo hoteleiro e turistas, que, consequentemente, necessitam de 
serviços e de mão-de-obra qualificada, além do preparo da população para receber e 
acolher os visitantes; 

 
11.4 Prever um projeto de incentivo à cultura germânica e italiana, visto que essas etnias 

representam a maioria das tradições regionais. A tradicional Festa do Colono e Motorista, 
evento anual, no feriado municipal de 25 de julho, pode oportunizar a criação de um grupo 
de danças típicas, coral e estudo das referidas línguas; 

 
11.5 Realizar estudos referentes à bacia leiteira e produtora de animais, que são atividades 

da região sudoeste do Paraná, possibilitando o processo e a transformação desta matéria-
prima no próprio município, o que poderá se transformar numa fábrica de derivados lácteos 
e num mini frigorífico; 

 
11.6 Proporcionar a oferta de cursos técnicos profissionalizantes, ou pós médio (a ser 

definido conforme a necessidade e procura), através da infra-estrutura já existente na Casa 
Familiar Rural, aliada a investimentos de melhoria e às políticas governamentais de 
educação do campo, para atender a demanda de jovens agricultores do município 
qualificando melhor o ensino oferecido e proporcionando ao jovem a oportunidade de 
permanecer no campo. 

 

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 a qualidade da oferta e expansão para, pelo menos, 40% (quarenta por 

cento) das novas matrículas, no segmento público.  

ESTRATÉGIAS: 
 
12.1 Manter-se ativo e atento no sentido de assegurar a implantação de cursos que venham 

atender as exigências do mercado, sempre que as necessidades e oportunidades surgirem; 
12.2 Viabilizar, de acordo com a necessidade, a implantação de cursos pré-vestibulares, já que o 

município, para esse fim, possui bons profissionais da educação, habilitados para tal, bem 
como, a infra-estrutura para o desenvolvimento dos mesmos; 

 
12.3 Apoiar a implantação de um Conselho Universitário, com a inserção de membros das demais 

instituições públicas e privadas, atuantes, abrangendo pessoas de todos os cursos, níveis e 



 
classes sociais, para o acompanhamento das mudanças de rumo das políticas sociais, a fim 
de garantir às gerações futuras uma vida equilibrada, sustentável e saudável; 

 
12.4 Viabilizar a oferta de cursos que venham a atender a volatilidade das crescentes mudanças 

de rumo comportamental do mercado de trabalho. 
 

 

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: 

13.1 Dada a importância da educação superior, apesar da pouca estrutura existente, não deixa de 

haver o empenho por parte da municipalidade, em apoiar e garantir a possibilidade de implantação 

de uma Instituição de Ensino Superior, no futuro, com cursos que venham ao encontro do interesse 

da classe estudantil aproveitando e incentivando o corpo docente da região. 

 

META 14  Elevar gradualmente o número de matrículas na pós-graduação stricto sensu, de 

modo a atingir a titulação anual de 60.000 (sessenta mil) mestres e 25.000 (vinte e cinco mil) 

doutores.  

ESTRATÉGIAS: 

14.1  Garantir que as ofertas de pós graduação a distancia existentes no município sejam mantidos 

e ampliadas as vagas. 

 

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.  

ESTRATÉGIAS: 

15.1  Rediscutir, reformular e readequar o Plano de Cargos e Carreira do Magistério da rede 
pública municipal de ensino, assegurando mecanismos para sua constante atualização, 
mantendo os direitos adquiridos; 

 
15.2 Garantir a discussão e revisão do Plano de Carreira, para os demais servidores que atuam 

na educação, adequando-o as suas reais necessidades; 



 
 
15.3 Reorganizar a distribuição do período destinado à hora atividade dos professores da rede 

pública municipal de ensino; 
 
15.4 Incentivar os profissionais do magistério da rede pública municipal a elevarem os seus níveis 

de titulação e a frequentarem cursos de Educação Especial, para atender alunos com 
necessidades especiais; 

 
15.5 Assegurar a oferta, a todos os profissionais da educação da rede pública municipal de 

ensino, o mínimo de 24 horas de capacitação anual de acordo com sua área de atuação; 
 
15.6 Elaborar programa de incentivo à pesquisa para os professores da rede pública municipal 

de ensino, com trabalhos cujos resultados contribuam com a educação municipal, buscando 
parcerias para que estes possam apresentar e divulgar seus projetos e publicar seus artigos 
e/ou livros; 

 

 
15.7 Incentivar os profissionais do magistério da rede pública municipal para que busquem o 

conhecimento e a incorporação de novas tecnologias, possibilitando a sua utilização na 
implementação do planejamento de suas atividades profissionais; 

 
15.8 Garantir, no planejamento anual do Departamento Municipal de Educação, vagas para a 

participação da rede pública municipal de ensino em eventos regionais, estaduais e nacionais; 
 
15.9 Desenvolver e implantar, programa de qualidade de vida para o professor como prevenção 

aos problemas de saúde, ocasionados pelo trabalho; 
 
15.10 Assegurar a disciplina de língua estrangeira (Inglês) no currículo das escolas municipais; 
 
15.11Viabilizar projeto de viagens de estudos aos profissionais da educação da rede municipal de 
ensino, como forma de ampliar os seus conhecimentos e utilizá-los na prática educativa; 
 
15.11 Viabilizar a formação de uma equipe pedagógica a fim de dar suporte ao corpo docente da 

rede municipal de ensino. 
 

 

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: 



 
16.1 No município de Sulina os profissionais de educação que estão habilitados com pós graduação 

atingem um percentual de 89% de seu corpo docente e os demais são incentivados a também se 

habilitarem. 

 

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.  

ESTRATÉGIAS: 

17.1 Rediscutir, reformular e readequar o Plano de Cargos e Carreira do Magistério da rede pública 
municipal de ensino, assegurando mecanismos para sua constante atualização, mantendo os 
direitos adquiridos. 
 

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: 

18.1 Toda política de melhoria da qualidade da educação deve passar, obrigatoriamente, pela 

valorização e formação dos professores e demais profissionais da educação e apoio. Para 

fortalecer o vinculo dos formandos e dos formados nas licenciaturas foram instituídas políticas 

públicas de valorização dos profissionais da educação que hoje proporcionam entre outros 

benefícios, a concessão de bolsas para estudantes de licenciatura realizarem projetos em escolas 

de educação básica, garantia de piso salarial nacional e ofertas de cursos de graduação para 

educadores em exercício. 

 

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.  

ESTRATÉGIAS: 

19.1 O cumprimento da Constituição Federal e da Lei nº 9.394/96, que determina a aplicação de, 
no mínimo, 25% da arrecadação, em educação; 

19.2 A gestão de recursos da educação por meio de fundos de natureza contábil e contas 
específicas, uma vez que, o fundo contábil permite uma vinculação mais efetiva e um controle 
social mais eficaz; 



 
 

19.3 A alocação de recursos segundo as necessidades e compromissos de cada sistema, 
expressos pelo número de matrículas; 

 
19.4 A transparência da distribuição e gestão dos recursos financeiros, fortalecendo assim as 

instâncias de controle interno e externo e os órgãos de controle social, em especial, os de 
âmbito municipal; 

 
19.5 A transparência da gestão de recursos financeiros e o exercício do controle social, permitindo 

garantir a efetiva aplicação dos recursos destinados à educação; 
 
19.6 A ampliação da autonomia de gestão administrativa, pedagógica e financeira do Órgão 

Municipal de Educação e das escolas municipais; 
 
19.7 A revisão anual dos projetos políticos pedagógicos das escolas, com apoio técnico e 

financeiro e com a participação da comunidade escolar; 
 
19.8 A garantia do provimento da merenda escolar de qualidade para as unidades escolares 

municipais; 
 
19.9 A garantia de transporte escolar para todos os alunos que dele necessitarem, desde que se 

enquadrem nos requisitos mínimos do Órgão Municipal da Educação; 
 
19.10 A realização de ampliações necessárias nas escolas da rede municipal para um adequado 

funcionamento; 
 
19.11 O fortalecimento da gestão participativa nas escolas municipais constituindo conselhos 

escolares e revitalizando as APMs;  
 
19.12 A garantia de investimentos constantes na melhoria da qualidade da educação da rede 

municipal de ensino. 
 

 

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. 

ESTRATÉGIAS: 
 
20.1 Comparativo entre o orçamento do Órgão Municipal de Educação e o percentual de gastos, 
2014 – 2015. 

Orçamento e gastos 2014% 2015% (estimativa) 

Orçamento (valor) 
2.247.167,89 100 2.563.520,04 100 

Gastos com pessoal 1.611.502,45 71,71 1.695.600,04 66,14 



 
Gastos com alimentação 45.579,85 2,03 64.800,00 2,53 

Gastos com manutenção 148.125,64 6,59 263.300,00 10,27 

Gastos com obras 0,00 0,00 0,00 0,00 

Gastos com 

equipamentos 
4.184,00 0,19 29.160,00 1,14 

Gastos com reformas 1.790,00 0,08 0,00 0,00 

Outros  435.985,95 19,40 510.660,00 19,92 

Total gastos 2.247.167,89 100 2.563.520,04 100 

Fonte: Balanço Anual – Prefeitura Municipal de Sulina – 2015. 

 Segundo fontes do município esses são os dados dos últimos dois anos e espera – se que o 

número de oferta de estudantes aumente, para que o percentual também possa aumentar. 


