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    Município de Lindoeste 
   E-mail: pmlindoe@certto.com.br 

       AV. Marechal Cândido Rondon, s/n – Telefax (45) 3237-8000 
      CEP 85826-000         -             LINDOESTE             -             PARANÁ 

CNPJ                                                                                                 80.881.915/0001-92 

 
LEI Nº 915/2015 

10/06/2015 
  

 
SÚMULA: Aprova o Plano Municipal de 
Educação e dá outras providências. 

 
A Câmara Municipal de Lindoeste, Estado do Paraná, aprovou e eu, 

Prefeito, sanciono a seguinte Lei: 
 
Art. 1o Fica aprovado o Plano Municipal de Educação - PME, 

constante do documento anexo, com duração de dez anos. 
 
Art. 2o São diretrizes do PME de Lindoeste:  
I -  Erradicação do analfabetismo;  
II - Universalização do atendimento escolar;  
III - Superação das desigualdades educacionais, com ênfase na 

promoção da cidadania e na erradicação de todas as formas de discriminação;  
IV - Melhoria da qualidade da educação;  
V - Formação para o trabalho e para a cidadania, com ênfase nos 

valores morais e éticos em que se fundamenta a sociedade;  
VI - Promoção do princípio da gestão democrática da educação 

pública;  
VII - Promoção humanística, científica, cultural e tecnológica do 

Município;  
VIII - Estabelecimento de estratégias que assegurem o atendimento 

às necessidades de expansão, com padrão de qualidade e equidade;    
IX - Valorização dos profissionais da educação;  
X - Promoção dos princípios do respeito aos direitos humanos, à 

diversidade e à sustentabilidade socioambiental.  
 
Art. 3o A execução do Plano Municipal de Educação se pautará pelo 

regime de colaboração entre a União, o Estado, o Município e a Sociedade 
Civil. 

§ 1o O Poder Público Municipal exercerá papel indutor na 
implementação das estratégias estabelecidas neste Plano. 

§ 2o A partir da vigência desta Lei, as instituições de Educação 
Infantil e de Ensino Fundamental, inclusive nas modalidades de Educação para 
Jovens e Adultos e Educação Especial, integrantes da rede municipal de 
ensino, em articulação com a rede estadual e privada, que compõem o Sistema 
Estadual de Ensino, deverão organizar seus planejamentos e desenvolver suas 
ações educativas, com base no Plano Municipal de Educação. 

 

mailto:pmlindoe@certto.com.br
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     Município de Lindoeste 
     E-mail: pmlindoe@certto.com.br 

        AV. Marechal Cândido Rondon, s/n – Telefax (45) 3237-8000 
       CEP 85826-000         -             LINDOESTE             -             PARANÁ 

CNPJ                                                                                                 80.881.915/0001-92 
 
 
§ 3o O Poder Legislativo, por intermédio de seus integrantes, 

acompanhará a execução do Plano Municipal de Educação. 
 
Art. 4o O Município, em articulação com a União, o Estado e a 

Sociedade Civil, procederá às avaliações periódicas de implementação do 
Plano Municipal de Educação e sua respectiva consonância com os planos 
Estadual e Nacional. 

§ 1o A primeira avaliação será realizada no segundo ano após a  
aprovação, e as posteriores a cada dois anos . 

§ 2o  Caberá ao Poder Legislativo Municipal aprovar as medidas 
legais decorrentes com vista à correção de deficiências e distorções. 

 
Art. 5o O Poder Público Municipal, em conjunto com o Grupo de 

Acompanhamento e Avaliação do PME, formado pelo Dirigente Municipal de 
Educação e pelo Conselho Municipal de Educação, estabelecerão os 
mecanismos necessários ao acompanhamento de sua execução. 

 
Art. 6o Os planos plurianuais e as diretrizes orçamentárias do 

Município deverão ser elaborados de modo a dar suporte às estratégias 
constantes do Plano Municipal de Educação. 

 
Art. 7o O Poder Público Municipal se empenhará na divulgação deste 

Plano e na progressiva realização das suas estratégias, para que a sociedade 
o conheça amplamente e acompanhe sua implementação. 

 
Art. 8o Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 
Prefeitura de Lindoeste, Estado do Paraná, em 10 de junho de 2015. 

 
 

 

 

mailto:pmlindoe@certto.com.br
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I - APRESENTAÇÃO 

 
Numa perspectiva histórica, a educação brasileira tem enfrentado grandes 
desafios, mais precisamente após a redemocratização do país que ocorreu no 
início da década de 1980. A Constituição Federal, promulgada em 1988, 
estabeleceu novos princípios para o ensino público nas esferas federal, 
estadual e municipal. 
 
Assim, em atendimento a essas proposições, as políticas públicas 
educacionais voltam-se para ações com as quais possam atender as 
necessidades de escolarização como prioridade urgente, considerando o direito 
fundamental do cidadão à educação. 
 
Nesse sentido, a Prefeitura de Lindoeste, por meio de sua Secretaria Municipal 
de Educação e Cultura, buscou os princípios e concepções estabelecidos como 
base para uma ação pública voltada para a garantia de uma educação 
municipal de qualidade, procedendo um cronograma de trabalho para a 
elaboração de seu Plano Municipal de Educação (PME). Após o estudo dos 
conceitos e aspectos legais para a elaboração deste documento, foi realizado 
um diagnóstico que compreendeu o levantamento da realidade 
socioeconômico-cultural do Município, um levantamento das demandas 
educacionais e uma discussão sobre os problemas da área educacional do 
Município, numa perspectiva histórica e atualizada. 
 
Dessa forma, foram discutidas metas, estratégias, recursos, num processo 
dinâmico e democrático, com a participação dos segmentos representativos da 
sociedade. 
 
Na elaboração do PME de Lindoeste, procurou-se alinhar as metas e 
estratégias do Plano Nacional de Educação, instituído por meio da Lei nº 
13.005, de 25 de junho de 2014, à realidade local, com ênfase para uma maior 
eficiência e democratização dos diferentes níveis de ensino. 
 
Este Plano coloca à disposição dos profissionais da educação algumas 
considerações. Contudo, cada profissional pode fazer sua leitura reflexiva dos 
dados e tabelas espelhados neste documento, voltada para o desafio de 
inovação e mudança. 
 
Este documento pode ser o ponto inicial para que e educação possa atender as 
exigências da sociedade contemporânea e da formação de seres humanos 
comprometidos com a sua emancipação e com o efetivo exercício da cidadania     
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II - CARACTERIZAÇÃO GERAL DO MUNICÍPIO 

 
1. ASPECTOS HISTÓRICOS 
 
A região Oeste constituiu a última fronteira de ocupação do Estado do Paraná, 
integrando-se à dinâmica estadual apenas a partir da década de 1970. Sua 
localização, distante da porção leste do território, onde se iniciou o povoamento 
e a quase total inexistência de infraestrutura de comunicação interligando-a ao 
restante do Estado, foram fatores decisivos que a mantiveram, por tanto tempo, 
isolada e com baixas densidades populacionais. 
 
Nesse processo, duas correntes imigratórias se destacaram: a primeira, 
formada basicamente por agricultores de origem alemã e italiana provenientes 
das áreas serranas do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina, que 
paulatinamente vinham se destinando às regiões Sudoeste e Oeste do Paraná, 
em busca de terras férteis e disponíveis e onde intensificou-se na década de 
1950. 
 
A segunda leva de imigrantes penetrou na região a partir da vasta área cafeeira 
do Norte paranaense e foi formada, principalmente, por fluxos populacionais 
liberados das plantações de café à medida que estas iam progressivamente 
sendo substituídas por outras lavouras ou pela pecuária. 
 
Assim, não apenas as áreas rurais experimentaram incrementos substantivos 
de população, ao longo desse período, mas também inúmeros núcleos urbanos 
foram se formando para dar suporte à agricultura em expansão (Instituto 
Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social - IPARDES, 2004). 
 
O surgimento de Lindoeste ocorreu inicialmente pela colonização das terras por 
madeireiras que se instalaram na região. Em 1964, devido à necessidade de 
abrigar os trabalhadores de algumas madeireiras da região, formou-se uma vila 
denominada de Colônia São Francisco, no lugar onde localiza--se Alvorada do 
Oeste. 
 
Em 1968, a Colonizadora Agreps Ltda, loteou terras onde hoje é a localidade 
de Cielito Lindo, distante dois quilômetros da Vila Alvorada do Oeste. Com o 
passar dos anos, a Vila Alvorada do Oeste desenvolveu-se mais que a Vila 
Cielito, principalmente devido à instalação de diversos comércios e serviços. 
 
No ano de 1976, as vilas formaram o futuro município de Lindoeste, elevada à 
condição de Distrito de Cascavel pela Lei 6.851, de 13 de dezembro. Com isso, 
devido à distância entre as duas vilas, decidiu-se construir uma escola entre os 
dois núcleos. Após a conclusão da construção, a edificação não foi destinada à 
escola por ser distante das duas vilas e de difícil acesso para crianças. A 
edificação hoje abriga o Paço Municipal. 
 
O município de Lindoeste foi oficialmente criado em 12 de junho de 1989, por 
meio da Lei nº 9.006/89, e instalado em 01 de janeiro de 1990. 
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Os prefeitos de Lindoeste foram: Waldir Antonio Francisco Oldoni (1990-1992); 
Geraldo Pereira Lacerda (1993-1996); Almir Gaspar (1997-2000); Waldir 
Antonio Francisco Oldoni (2001-2004); Waldir Antonio Francisco Oldoni (2005-
2008); Silvio de Souza (2009-2012); e Silvio de Souza (2013-2016).  
 
Fonte: Prefeitura de Lindoeste. 

 
2. ASPECTOS REGIONAIS 
 
A Região Oeste do Estado do Paraná, formada por cinquenta municípios, na 
qual se insere o município de Lindoeste, localiza-se no Terceiro Planalto 
Paranaense e faz fronteira com a Argentina e o Paraguai (Figura 1) e possui 
como principais divisas os rios Piquiri, Paraná e Iguaçu.  
 

 
Figura 1. Mapa da localização da Região Oeste do Paraná 

Fonte: IPARDES, 2004. 

 
De acordo com o Plano de Desenvolvimento Urbano e Regional do Paraná 
(PDU, 2003) e o IPARDES (2004), a mesorregião Oeste, formada por 
cinquenta municípios (Figura 2), tem como principais centros urbanos os 
municípios de Cascavel, Foz do Iguaçu e Toledo. Cascavel destaca-se pelo 
nível de centralidade forte, Foz do Iguaçu como centralidade forte para médio e 
Toledo, nível de centralidade médio.  
 
Com relação aos aspectos de infraestrutura, quanto à disponibilidade de 
serviços básicos, no que tange o abastecimento de água, cerca de 96% dos 
domicílios urbanos na região Oeste possuem o serviço e cerca de 23% 
possuem o serviço na área rural. Quanto ao esgotamento sanitário, cerca de 
28% dos domicílios urbanos possuem o serviço, enquanto que cerca de 8% 
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dos domicílios da área rural são atendidos por fossa e sumidouro, ocupando a 
sétima posição dentre as mesorregiões. 
 

 
Figura 2. Mapa dos Municípios que integram a Região Oeste do Paraná 

Fonte: IPARDES, 2004 

 
Quanto à economia, na mesorregião é verificado o desenvolvimento 
tecnológico na produção agropecuária. Com a produção da soja, verifica-se a 
estruturação das cooperativas e agroindústrias com a produção de óleo e 
farelo, além de insumo para a indústria de rações que aliadas à produção de 
milho, criaram as bases para a produção e industrialização de carne de 
pequenos animais.  
 
Quanto à produção, destacam-se os grãos, dentre eles a soja, o trigo, o milho, 
a aveia e o arroz. Além dos grãos, têm-se a produção de mandioca, algodão e 
fumo. Na fruticultura, destacam-se a produção de abacaxi, manga e banana. 
Na pecuária, evidenciam-se as aves e o rebanho suíno. Quanto à produção de 
origem animal, destacam-se a produção de leite, ovos e de mel. 
 
3. O MUNICÍPIO DE LINDOESTE 
 
3.1. Aspectos Geográficos e Fisiográficos 
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O município de Lindoeste, possui uma área total de 360,991 km², sendo que 
apenas 0,53% é ocupado pela Sede do Município (1,90 km²) e o restante, 
como área rural. Encontra-se a 537,85 km de distância da capital do Estado, 
nas coordenadas geográficas: Latitude de 25° 15' 36'' Sul e Longitude de 53° 
34' 34'' W-GR. 
 
Limita-se ao Norte com o município de Santa Tereza do Oeste, ao Sul com os 
municípios de Santa Lúcia e Capitão Leônidas Marques, a Leste com o 
município de Cascavel e a Oeste com o município de Céu Azul (Parque 
Nacional do Iguaçu). 
 
No Município são identificadas 29 localidades denominadas de: Boi Preto, 
Mangabeira de Cima, Mangabeira do Meio, Mangabeira de Baixo, Colônia 
Nova, Assentamento Verdum, Vila Goes, Boa Esperança, Santa Luzia, São 
Pedro, São Roque, 150, Comunidade dos 90, Pinheiro, Baicurú, Tangará, 
Santa Izabel, Linha Planolândia, Cerro Azul, São Gabriel, Linha Independência, 
Linha Quatro, Guajuvira, Portão, Capão Verde, Cielito Lindo, Carijó e 
Canarinho, além da Vila Rural Colina da Esperança (mapa 01). Destas regiões, 
as mais desenvolvidas são: Boi Preto, Santa Luzia, Vila Goes e Cerro Azul. 
 
Em seu território encontram-se quatro assentamentos: Assentamento Verdum, 
Assentamento Santa Izabel, Assentamento Capão Verde e Assentamento 
Colônia Vitória. 
 
O Município está localizado na Macrobacia do Rio Iguaçu. A área municipal é 
dividida na Bacia do Rio Gonçalves Dias à Leste do Município, Bacia do Rio da 
Paz na porção central e à Bacia do Rio Andrada a leste. A sede do Município 
(perímetro urbano) está inserida no divisor de águas das Bacias do Rio 
Gonçalves Dias e Rio da Paz. 
 
Os principais rios que fazem parte de sua bacia hidrográfica são: Córrego 
Tangará, Mangabeira, Boi Preto, Rio Andrada, Rio Gonçalves Dias e Rio da 
Paz. 
 
O clima da região em que está situado o município de Lindoeste é classificado 
como Subtropical Úmido Mesotérmico (Cfa), com verões quentes com 
tendência de concentração de chuvas, e invernos com geadas pouco 
frequentes, sem estação seca definida.  
 
As temperaturas médias registradas nos meses mais quentes do ano no 
Município são superiores a 22ºC e as dos meses mais frios são inferiores a 
18ºC (Sistema Meteorológico do Paraná, 2004).  
 
Predomina no Município os relevos ondulados a fortemente ondulados, com 
altitudes que variam entre 300 a 800 metros. Os solos são classificados como 
latossolo roxo distrófico e eutrófico, terra roxa estruturada distrófica e 
eurotrófica. 
 
O município de Lindoeste, de acordo com os dados do Plano Diretor (2009), 
possui cobertura vegetal em Floresta Ombrófila Mista. Possui cerca de 0,74% 
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de cobertura vegetal e 0,057% de áreas de reflorestamento em relação à 
Mesorregião Oeste.  
 
Segundo dados da Prefeitura – Plano Diretor 2009, grande parte da área 
municipal é coberta por áreas de plantio e pasto e apenas 25% 
(aproximadamente) por floresta, mata ou bosque. O Município é atingido pelo 
Parque Nacional do Iguaçu – uma faixa paralela, de 10 km ao longo do Rio 
Gonçalves Dias, que totaliza 2.424,70 hectares de área. 
 
3.2 Aspectos Populacionais 
 
Lindoeste possuía em 2000, uma população de 6.224 habitantes e densidade 
demográfica de 15,09 hab/km². De acordo com dados do censo de 2010, o 
número de habitantes no Município era de 5.361 habitantes (2.384 habitantes 
na zona urbana e 2.977 habitantes na zona rural), com uma densidade 
demográfica de 14,71 habitantes/km². Seu grau de urbanização é 44,47%.  
 
A população de Lindoeste, segundo dados do IPARDES (2014), tem 
concentração maior na área rural (55,53%). A taxa de crescimento populacional 
total é negativa (-1,48%), porém a taxa na área rural é de -2,52% negativa e na 
área urbana de 0,01% (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, 
2010). Esses valores representam o êxodo rural no Município.  
 
3.3 Aspectos Socioeconômicos 
 
A economia do Município baseia-se na agropecuária, com predomínio de 
pequenas propriedades que produzem leite e grãos, seguido da criação de 
gado de corte, aves e gado leiteiro. 
 
De acordo com dados do IPARDES – Caderno Municipal (2015), o valor de 
produção primária municipal (ano base 2013) é de R$ 45.269.615,00.  
 
Segundo dados do IBGE – Censo Agropecuário 2006, revisado em 2012, a 
área utilizada para produção agropecuária do Município é de 31.961 hectares. 
 
De acordo com dados do Departamento de Economia Rural/ Secretaria da 
Agricultura e do Abastecimento (DERAL/SEAB) (2013), com base na safra de 
2011/2012 o valor total da produção foi de R$ 88.221.760,90. As produções 
mais representativas são de soja (R$ 22.625.000,00); leite (R$ 12.569.000,00); 
cana de açúcar (R$1.102.000,00) e milho (R$ 4.620.000,00).  
 
Quanto à agricultura, merece destaque no Município, a produção de soja, trigo, 
milho, feijão, mandioca e cana de açúcar. Na pecuária, é destaque o efetivo de 
galináceos, bovinos, suínos e equinos. Quanto à produção de origem animal, 
merece destaque a produção de leite, ovos, casulo do bicho-da-seda e mel 
(IPARDES, 2014). 
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Tabela 1.  Efetivo de Pecuária e Aves referente ao período de 2011/2012 

Efetivo Número 

Rebanho de bovinos 37.339 

Rebanho de equinos 2.015 

Galináceos (galinhas, galos, frangos (as) e pintos) 1.101.985 

Rebanho de suínos 10.277 

Rebanho de caprinos  500 

Rebanho de vacas ordenhadas  8.218 

Fonte: IBGE (2013), IPARDES- Caderno Municipal, 2015. 

 
Tabela 2.  Produção de Origem Animal, 2013 

Produtos Produção 

Casulos do bicho da seda 16.416 kg 

Leite 15.711 mil litros 

Mel de abelha 9.000 kg 

Ovos de galinha 840 mil dúzias 

Fonte: IBGE (2013), IPARDES – Caderno Municipal, 2015. 

 
Em relação à área e a área cultivada merece destaque a produção de cana-de-
açúcar, mandioca, soja, trigo e milho. Na produção de produtos florestais, o 
destaque é para a erva-mate conforme demonstrado na tabela a seguir. 
 
Tabela 3.  Produtos Cultivados, 2013 

Cultura Área (em hectare) Produção (tonelada) 

Banana 25 800 

Melancia 15 380 

Batata doce 15 300 

Cana-de-açúcar 480 21.600 

Erva-mate  23 90 

Feijão 240 387 

Mandioca 350 8.750 

Soja 6.500 22.152 

Milho 2.300 13.376 

Trigo 1.600 4.000 

Fonte: IBGE - Produção Agrícola Municipal, 2013. 

 
A produção agrícola do Município de Lindoeste é comercializada em 
cooperativas e cerealistas da região. Os cereais são comercializados 
principalmente em Cascavel. Quanto ao comércio, o mesmo destina-se a 
atender a população local em geral. Dentre as atividades verificadas 
encontram-se comércio de gêneros alimentícios, vestuário, utensílios 
domésticos, produtos veterinários e farmacêuticos.  
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Tabela 4.  Número de Estabelecimentos segundo as Atividades Econômicas, 
2013 

Atividades Econômicas Estabelecimentos 

Indústria da madeira e do mobiliário 02 

Indústria de produtos alimentícios, de bebida e álcool etílico 02 

Construção civil 04 

Comércio varejista 33 

Comércio atacadista 01 

Instituições de crédito, seguro e de capitalização 02 

Transporte e comunicações 11 

Serviços de alojamento, alimentação, reparo, manutenção, 
radiodifusão e televisão 

09 

Serviços médicos, odontológicos e veterinários 02 

Agricultura, silvicultura, criação de animais, extração vegetal 
e pesca 

44 

Fonte: IPARDES – Caderno Municipal, 2015. 

 
Quanto aos dados relativos a emprego, verifica-se que cerca de 41,03% da 
população é economicamente ativa. Destes, de acordo com dados do IBGE 
(2010), aproximadamente 31,13%, trabalham na agropecuária, seguido pela 
indústria da transformação (9,04%), 9,40% no comércio e 7,36% na atividade 
de alojamento e alimentação. O índice de desemprego no Município de 
Lindoeste é de 4,96% em relação à população economicamente ativa (IBGE 
2010).  
 
 Tabela 5.  População Ocupada segundo as Atividades Econômicas, 2010 

Atividades Econômicas 
Número de 

pessoas 
empregadas 

Agricultura, pecuária, silvicultura, exploração florestal e pesca 685 

Indústria de transformação 199 

Construção 118 

Água, esgoto, atividades de gestão de resíduos e descontaminação 03 

Informação e comunicação, atividades financeiras, de seguros e 
serviços relacionados, artes, cultura, esporte e recreação 

14 

Comércio, reparação de veículos automotivos, objetos pessoais e 
domésticos. 

207 

Alojamento e alimentação 162 

Atividades profissionais, científica e técnicas, atividades 
administrativas e serviços complementares 

32 

Transporte, armazenagem e comunicação 59 

Administração pública, defesa e seguridade social 100 

Educação  104 

Saúde e serviços sociais 62 

Outros serviços coletivos sociais e pessoais 36 

Serviços domésticos 81 

Atividades mal definidas 233 

Total 2.096 

Fonte: IBGE - Censo Demográfico - Dados da amostra. 
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De acordo com dados do IBGE (2010) a população em idade ativa (PIA) do 
Município era de 4.601, enquanto que a população economicamente ativa era 
de 2.200 pessoas e a população ocupada, de 2.096 pessoas.  
 
Tabela 6.  População Economicamente Ativa (PEA) segundo zona e sexo, 

2010 

Urbana Rural Masculino Feminino PEA Total 

1.022 1.177 1.381 819 2.200 

Fonte: IBGE, 2010 - Censo Demográfico - dados da amostra.  
Nota: PEA de 10 anos e mais. 

 
Segundo o Atlas do Desenvolvimento do Brasil (2013), desenvolvido pelo 
Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), Instituto de 
Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) e Fundação Getúlio Vargas (FGV), o 
Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) de Lindoeste em 2010, 
era de 0,666.  
 
O Município está situado na faixa de desenvolvimento humano médio (IDHM 
entre 0,6 e 0,699). Entre 2000 e 2010, a dimensão que mais cresceu em 
termos absolutos foi Educação (com crescimento de 0,159), seguida por Renda 
e por Longevidade. Entre 1991 e 2000, a dimensão que mais cresceu em 
termos absolutos foi Educação (com crescimento de 0,221), seguida por 
Longevidade e por Renda. 
 
Entre 1991 e 2000, o IDHM passou de 0,404 em 1991 para 0,560 em 2000 - 
uma taxa de crescimento de 38,61%. O hiato de desenvolvimento humano, ou 
seja, a distância entre o IDHM do município e o limite máximo do índice, que é 
1, foi reduzido em 26,17% entre 1991 e 2000.  
 
Entre 2000 e 2010, o IDHM passou de 0,560 em 2000 para 0,666 em 2010 - 
uma taxa de crescimento de 18,93%. O hiato de desenvolvimento humano, ou 
seja, a distância entre o IDHM do Município e o limite máximo do índice, que é 
1, foi reduzido em 24,09% entre 2000 e 2010.  
 
Lindoeste teve um incremento no seu IDHM, de 64,85% nas últimas duas 
décadas, acima da média de crescimento nacional (47%) e acima da média de 
crescimento estadual (47%). O hiato de desenvolvimento humano, ou seja, a 
distância entre o IDHM do Município e o limite máximo do índice, que é 1, foi 
reduzido em 43,96% entre 1991 e 2010.  
 
Com este resultado, Lindoeste ocupa a 2.759ª posição, em 2010, em relação 
aos 5.565 municípios do Brasil, sendo que 2.758 (49,56%) municípios estão em 
situação melhor e 2.807 (50,44%) municípios estão em situação igual ou pior.  
 
Em relação aos 399 outros municípios do Paraná, Lindoeste ocupa a 334ª 
posição, sendo que 333 (83,46%) municípios estão em situação melhor e 66 
(16,54%) municípios estão em situação pior ou igual.  
 
Segundo o Índice IPARDES de Desempenho Municipal (IPDM) de 2011, que 
leva em consideração o emprego, renda e produção agropecuária, educação e 



 22 

saúde, o município de Lindoeste encontra-se na classificação geral como de 
médio desempenho com índice de 0,6577. 
 
A rede de abastecimento de água tratada na área rural é, de modo geral, 
bastante incipiente. Lindoeste, com cerca de 20% dos domicílios atendidos, 
registra proporção muito inferior à média estadual que é da ordem de 19,5%. 
Quanto à rede de abastecimento de água na área urbana, aproximadamente 
100% da população é atendida.  
 
Segundo o Censo Demográfico (IBGE 2010), o município de Lindoeste possui 
1.707 domicílios permanentes, destes, 1.689 possui abastecimento de água, 
1.697 esgotamento sanitário (composto por banheiro/sanitário), 877 com coleta 
domiciliar de lixo, e 1.679 abastecidos com energia elétrica. 
 
3.4 Aspectos Culturais 
 
Os principais eventos culturais do Município são: 
- Festa de Cristo Rei, realizada no último domingo de Novembro; 
- Festa do Dia das Mães, realizada no 2º domingo de maio; 
- Festa de São Sebastião, realizada no dia 20 de janeiro; 
- EXPOLIN: realizada na 1ª semana de setembro. 
 
O feriado municipal devidamente instituído por Lei é o do Aniversário do 
Município, comemorado no dia 12 de junho. 
 
Os eventos culturais no Município são realizados junto aos espaços sociais 
(pavilhão) das igrejas, ginásio de esportes e nas sedes comunitárias das 
localidades do interior. 
 
Conforme informado pela Secretaria Municipal de Esportes, como atividade 
esportiva praticada no Município destaca-se o futebol de salão, o futebol sete e 
o futebol de campo. Não há registro ou é nula a prática de atividade voltada ao 
atletismo no Município. 
 
3.5 Aspectos Educacionais 
 
Quanto aos dados da Educação (PNUD, IPEA e FGV), no período de 2000 a 
2010, a proporção de crianças de cinco a seis anos na escola cresceu 81,62% 
e no de período 1991 a 2000, 72,66%. A proporção de crianças de 11 a 13 
anos frequentando os anos finais do ensino fundamental cresceu 18,04% entre 
2000 e 2010 e 62,81% entre 1991 e 2000. A proporção de jovens entre 15 e 17 
anos com ensino fundamental completo cresceu -4,75%, no período de 2000 a 
2010, e 182,38%, no período de 1991 a 2000. A proporção de jovens entre 18 
e 20 anos com ensino médio completo cresceu 28,72% entre 2000 e 2010, e 
95,72%, entre 1991 e 2000.  
 
Em 2010, 64,83% dos alunos entre 6 e 14 anos de Lindoeste estavam 
cursando o ensino fundamental regular na série correta para a idade. Em 2000, 
eram 60,96% e, em 1991, 33,23%. 
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Entre os jovens de 15 a 17 anos, 34,98% estavam cursando o ensino médio 
regular sem atraso. Em 2000, eram 28,08% e, em 1991, 6,68%. 
 
Entre os alunos de 18 a 24 anos, 9,05% estavam cursando o ensino superior 
em 2010, 2,28% em 2000 e 0,00% em 1991.  
 
Verifica-se que, em 2010, 1,08% das crianças de 6 a 14 anos não 
frequentavam a escola, percentual que, entre os jovens de 15 a 17 anos atingia 
14,26%. 
 
A Taxa de analfabetismo em Lindoeste na faixa etária de 15 a 19 anos é de 
0,95%, de 20 a 24 anos é de 2,27%, de 25 a 29 anos, 5,40%, de 30 a 39 anos 
4,72%, de 40 a 49 anos de 11,32% e de 50 anos e mais 29,31% (IBGE- Censo 
demográfico 2010 e IPARDES- Caderno Municipal 2015). 
 
O Município ainda apresenta altas taxas de analfabetismo, principalmente nos 
grupos de maior faixa etária. 
 
Segundo dados do Ministério da Educação e Cultura/ Instituto Nacional de 
Estudos e Pesquisas Educacionais (MEC/INEP), Secretaria de Estado da 
Educação do Paraná (SEED-PR) e do IPARDES, em 2013, o Município 
possuía 213 alunos matriculados na educação infantil, sendo 128 alunos de 
creche e 85 de pré-escola; no ensino fundamental, 790 alunos matriculados, 
sendo 416 na rede municipal e 374 na rede estadual; e 259 alunos 
matriculados no ensino médio; totalizando 1.262 alunos. 
 
Atualmente (2015), encontram-se matriculados na Educação Básica, um total 
de 1.377 alunos, distribuídos da seguinte forma: 283 na educação infantil (150 
na creche e 133 na pré-escola); 834 no ensino fundamental (450 na rede 
municipal e 384 na rede estadual); e 260 no ensino médio.     
 
Tabela 7.  Instituições de Ensino no Município, 2015 

(continua) 

Instituição de Ensino 
Rede de 
Ensino 

Localização 
Prédio 

Ano da 
construção 

Situação 

Centro Municipal de 
Educação Infantil Irmã 
Dulce 

Municipal Alvorada - Centro 2004 PRO 

Colégio Estadual 
Lindoeste – Ensino 
Fundamental e Médio 

Estadual Alvorada - Centro 1978 PRO 

Colégio Estadual do 
Campo Santa Luzia – 
Ensino Fundamental e 
Médio 

Estadual 
Assentamento 

Vitória 
1997 

PRO e 
CO 

Escola Especial Suzana 
Casagrande – Educação 
Infantil e Ensino 
Fundamental na 
Modalidade de 
Educação Especial 

Particular Vila Goes 2005 PRO 
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Tabela 7.  Instituições de Ensino no Município, 2015 

(encerra) 

Instituição de Ensino 
Rede de 
Ensino 

Localização 
Prédio 

Ano da 
construção 

Situação 

Escola Estadual Cielito 
Lindo – Ensino 
Fundamental 

Estadual Bairro Cielito 1980 CO 

Escola Estadual do 
Campo de Cerro Azul – 
Ensino Fundamental 

Estadual 
Comunidade 
Cerro Azul 

1979 CO 

Escola Municipal 
Bartolomeu Bueno - 
Educação Infantil e 
Ensino Fundamental  

Municipal 
Bairro Cielito 

Lindo 
1980 

PRO e 
CO 

Escola Municipal José 
Linhares - Educação 
Infantil e Ensino 
Fundamental 

Municipal 
Comunidade 
Cerro Azul 

1979 
PRO e 

CO 

Escola Municipal 
Visconde de Mauá – 
Educação Infantil e 
Ensino Fundamental 

Municipal Alvorada - Centro 2009 PRO 

Escola Rural Otávio 
Tozzo - Educação 
Infantil e Ensino 
Fundamental 

Municipal 
Assentamento 

Vitória 
1979 

PRO e 
CO 

Fonte: Secretaria Municipal de Educação 
Legenda: CO – compartilhado; AL – alugado; CE – cedido; PRO – próprio. 

 
A qualidade do ambiente escolar afeta o bem estar de alunos e professores, 
interferindo na aprendizagem e na atividade de docência. Quando o espaço 
físico não atende as necessidades básicas de funcionamento, toda a estrutura 
organizacional também é afetada. 
 
Em Lindoeste, de acordo com levantamento realizado pelas instituições 
educacionais, é possível verificar a necessidade de maior investimento na 
melhoria dos prédios escolares, pois faltam alguns itens básicos como 
refeitório, biblioteca, laboratório de informática e acessibilidade (como rampas, 
banheiros adaptados, entre outros).   
 
O Gráfico 1, mostra um comparativo entre as redes de ensino do Município 
quanto a existência dos itens considerados básicos para o funcionamento das 
instituições educacionais.     
 
O dado que mais impressiona neste comparativo, é que nenhuma instituição de 
ensino do Município que oferta a educação básica, dispõe de biblioteca. De 
acordo com a Lei nº 12.244, sancionada em maio de 2010, as instituições de 
ensino terão prazo até 2020 para dispor de um acervo de livros na biblioteca 
de, no mínimo, um título para cada aluno matriculado, cabendo ao respectivo 
sistema de ensino determinar a ampliação deste acervo conforme sua 
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realidade, bem como divulgar orientações de guarda, preservação, organização 
e funcionamento das bibliotecas escolares. 
 
Portanto, em Lindoeste, as instituições terão mais este desafio, dispor de 
biblioteca em seu espaço escolar de forma a cumprir a legislação em vigor.     
 
Gráfico 1.  Comparativo entre itens básicos de infraestrutura das instituições 

educacionais, por rede de ensino, 2015 
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Fonte: Dados fornecidos pelas instituições educacionais, março de 2015.  

 
Um panorama geral da infraestrutura das instituições de ensino que ofertam a 
educação básica, além dos equipamentos e materiais permanentes, esta 
demonstrado nas tabelas a seguir.  
 
Tabela 8. Infraestrutura do Centro Municipal de Educação Infantil Irmã 

Dulce, 2015 

Descrição do Prédio 
Itens 

existentes 

Salas de aula X 

Salas de aula sendo utilizadas para outras atividades - 

Sala de direção/equipe - 

Sala de professores - 

Sala de leitura/biblioteca/computação - 

Refeitório X 

Copa/Cozinha X 

Parque Infantil X 

Pátio coberto (creche) / Quadra coberta (pré-escola) - 

Banheiro de funcionários/professores X 

Banheiro de crianças/alunos X 

Sala de depósito - 

Sala de TV/DVD X 

Berçário (creche) X 

Lactário (creche) - 

Fonte: Instituição Educacional, março de 2015. 
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Tabela 9.  Equipamentos e materiais permanentes do Centro Municipal de 
Educação Infantil Irmã Dulce, 2015 

Descrição 
Item 

Existente 

Esportes e brincadeiras  

Colchonetes - 

Conjunto de brinquedos para parquinho - 

Cozinha 

Congelador/Freezer X 

Refrigerador/Geladeira X 

Fogão comum para lactário (creche) - 

Fogão industrial X 

Liquidificador X 

Botijão de gás X 

Coleções e materiais bibliográficos 

Enciclopédias - 

Dicionários X 

Literatura Infantil X 

Material complementar de apoio pedagógico X 

Equipamentos para áudio, vídeo e foto 

Projetor X 

Tela para projeção  - 

Televisor X 

DVD X 

Suporte para TV e DVD X 

Máquina fotográfica X 

Aparelho de CD e rádio  X 

Setor de Informática 

Computador para administração/docentes X 

Impressora  X 

Copiadora multifuncional X 

Guilhotina de papel - 

Mobiliário e aparelhos em geral 

Mobiliário infantil X 

Arquivo de aço X 

Mesa de reunião  X 

Mesa para refeitório X 

Estantes para biblioteca - 

Berços e colchões (creche) X 

Banheira com suporte (creche) - 

Quadro para sala - 

Bebedouro X 

Máquina de lavar roupa X 

Secadora - 

Telefone X 

Ar condicionado nas salas (de atividades ou de aula) - 

Circulador de ar ou ventilador nas salas (de atividades ou de 
aula) 

X 

Fonte: Instituição Educacional, março de 2015. 

 
 
 
 



 27 

Tabela 10.  Infraestrutura das instituições que ofertam a Educação Básica, 
2015 

Descrição do Prédio 

Total de instituições 
que possuem o item 

relacionado 

Rede 
Municipal 

Rede 
Estadual 

Salas de aula 04 06 

Salas de aula sendo utilizadas para outras atividades - - 

Sala de direção/equipe 04 06 

Sala de professores 04 03 

Sala de leitura/biblioteca/computação 01 01 

Laboratório de Informática 02 04 

Laboratório de Ciências - 01 

Refeitório 01 - 

Copa/Cozinha 04 06 

Parque Infantil - - 

Quadra coberta 02 03 

Banheiro de funcionários/professores 04 06 

Banheiro de alunos 04 06 

Sala de depósito 02 03 

Sala de TV/DVD 01 - 

Fonte: Instituições Educacionais, março de 2015. 

 
Tabela 11.  Equipamentos e materiais permanentes das instituições que 

ofertam a Educação Básica, 2015 
(continua) 

Descrição  

Total de instituições 
que possuem o item 

relacionado 

Rede 
Municipal 

Rede 
Estadual 

Esportes e brincadeiras  

Colchonetes (para a educação física) 03 04 

Conjunto de brinquedos para parquinho - - 

Cozinha 

Congelador/Freezer 03 04 

Refrigerador/Geladeira 03 04 

Fogão comum para lactário (creche) - - 

Fogão industrial 04 04 

Liquidificador 03 04 

Botijão de gás 04 04 

Coleções e materiais bibliográficos 

Enciclopédias 02 03 

Dicionários 04 04 

Literatura Infantil 04 02 

Literatura infantil-juvenil 02 03 

Paradidáticos 04 - 

Material complementar de apoio pedagógico 04 01 

Equipamentos para áudio, vídeo e foto 

Projetor 02 03 

Tela para projeção  01 03 

Televisor 04 04 
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Tabela 11.  Equipamentos e materiais permanentes das instituições que 

ofertam a Educação Básica, 2015 
(encerra) 

Descrição  

Total de instituições 
que possuem o item 

relacionado 

Rede 
Municipal 

Rede 
Estadual 

DVD 04 04 

Suporte para TV e DVD 02 04 

Máquina fotográfica 03 04 

Aparelho de CD e rádio  04 04 

Setor de Informática 

Computador para administração/docentes 03 04 

Computador para sala de informática 02 04 

Impressora  03 04 

Copiadora multifuncional 02 03 

Guilhotina de papel 02 03 

Mobiliário e aparelhos em geral 

Mobiliário em geral (carteiras, cadeiras)  04 04 

Arquivo de aço 04 04 

Mesa de reunião  03 04 

Mesa para refeitório 02 04 

Estantes para biblioteca 03 04 

Quadro para sala de aula 04 04 

Bebedouro 03 04 

Máquina de lavar roupa 02 03 

Secadora - 01 

Telefone 04 04 

Ar condicionado nas salas (de atividades ou de aula) - 02 

Circulador de ar ou ventilador nas salas (de atividades 
ou de aula) 

03 01 

Fonte: Instituições Educacionais, março de 2015. 

 
 
As instituições da rede municipal de ensino possuem como órgão colegiado 
instituído somente a Associação de Pais, Mestres e Funcionários (APMF), não 
tendo ainda implantado o Conselho Escolar. Nas instituições da rede estadual 
este colegiado encontra-se formado e atuante, participando dos debates e 
colaborando na construção do planejamento escolar.  
 
Somente a rede municipal de ensino dispõe de uma nutricionista que além de 
elaborar o cardápio, realiza o acompanhamento periódico das necessidades 
nutricionais dos alunos. 
 
Todos os alunos que frequentam as instituições de educação básica do 
Município, tanto da zona rural como da zona urbana, são atendidos pelo 
transporte escolar. 
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III - DIAGNÓSTICOS 

 
1. EDUCAÇÃO INFANTIL 
 
A educação infantil, primeira etapa da Educação Básica, é ofertada em 
Lindoeste pela rede municipal de ensino. A instituição responsável por esta 
oferta é o Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) Irmã Dulce. 
 
No CMEI encontram-se matriculadas 283 crianças: 150 na faixa etária de zero 
a três anos (creche), e 133 na faixa etária de quatro a cinco anos (pré-escola). 
 
As crianças de zero a três anos recebem atendimento em tempo integral e as 
crianças de quatro a cinco anos, em tempo parcial.  
 
Tabela 1.1.  Evolução das Matrículas da Educação Infantil, 2011 – 2015 

Faixa Etária Turno 
2011 2012 2013 2014 2015 

AL TU AL TU AL TU AL TU AL TU 

0 a 3 anos 

M - - - - - - - - - - 

V - - - - - - - - - - 

I   86 07 104 07 101 08 133 08 150 04 

Total - 0 a 3 anos   86 07 104 07 101 08 133 08 150 04 

4 a 5 anos 

M   49 02   69 04   68 04   65 03   67 03 

V   72 03   28 02   32 02   43 02   66 03 

I - - - - - - - - - - 

Total - 4 a 5 anos 121 05   97 06 100 06 108 05 133 06 

Total Geral 207 12 201 13 201 14 241 13 283 10 

Fonte: Instituição Educacional, março de 2015. 
Legenda: AL – Alunos; TU – Turmas; M – Matutino; V – Vespertino; I – Integral.  

 
Gráfico 1.1.  Percentual de alunos da Educação Infantil atendidas no 

Município, por tipo de organização, 2015 

Tempo Integral
53%

Tempo Parcial
47%

Fonte: Instituição Educacional, março de 2015. 

 
Em 2015, as turmas de Pré I e Pré II estão funcionando em um local cedido 
pela igreja católica, por falta de espaço. No entanto, encontra-se em processo 
de finalização a obra da Super Creche que irá absorver toda a estrutura do 
CMEI e possibilitar a ampliação de vagas. 
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Quanto às matrículas, verifica-se um aumento gradativo, tendo em 2015, 
registrado um aumento de 17,4% em relação ao ano anterior. 
 
Gráfico 1.2.  Evolução do atendimento da Educação Infantil no Município, 2011 

– 2015 
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Fonte: Instituição Educacional, março de 2015. 

 
Atuam no CMEI um total de 21 profissionais, dos quais 14 são profissionais do 
magistério (docentes e suporte pedagógico) e 7 são profissionais de apoio à 
educação, como merendeira e auxiliares de serviços gerais.   
 
Quanto à formação dos profissionais do magistério, 50% (sete profissionais) 
possui a formação em nível médio na modalidade normal e 50% a formação 
em nível superior.    
 
Gráfico 1.3.  Formação dos profissionais do magistério (docentes e suporte 

pedagógico) que atuam na instituição de Educação Infantil, 2015 

Fonte: Instituição de Educação Infantil, março de 2015.  

 
Quanto aos servidores que atuam como apoio à educação (merendeiras e 
serviços gerais), todos possuem o ensino fundamental completo, e destes três 
possuem o ensino médio completo. 
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Gráfico 1.4.  Formação dos profissionais de apoio à educação (serviços gerais 
e merendeiras) que atuam na instituição de Educação Infantil, 
2015 

57%

43%

Ensino Fundamental CompletoEnsino Médio

Fonte: Instituição Educacional, março de 2015. 
 

Todos os profissionais que atuam no CMEI participam de cursos de formação 
continuada ofertados pela Administração Municipal: quatro vezes ao ano para 
os profissionais do magistério e duas vezes para os demais servidores.   
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2. ENSINO FUNDAMENTAL 
 
O ensino fundamental dos anos iniciais é ofertado pela rede municipal e os 
anos finais, pela rede estadual. 
 
Atualmente (2015), encontram-se matriculados no ensino fundamental, um total 
de 834 alunos, 450 na rede municipal e 384 na rede estadual. 
 
O atendimento do ensino fundamental é em período parcial, não existindo a 
oferta do ensino em tempo integral. 
 
Tabela 2.1.  Instituições que ofertam o Ensino Fundamental, 2015 

Instituição de Ensino 
Total de alunos 

Turnos Anos 
Iniciais 

Anos 
Finais 

Colégio Estadual do Campo Santa Luzia  --   58 Matutino 

Colégio Estadual Lindoeste  -- 155 
Matutino  

Vespertino 

Escola Estadual Cielito Lindo  -- 151 
Matutino  

Vespertino 

Escola Estadual do Campo Cerro Azul  --   20 Matutino 

Escola Municipal Bartolomeu Bueno da 
Silva  

125 -- 
Matutino 

Vespertino 

Escola Municipal José Linhares   08 -- Matutino 

Escola Municipal Visconde de Mauá  257 -- 
Matutino 

Vespertino 

Escola Rural Municipal Otávio Tozzo    60 -- 
Matutino 

Vespertino 
Fonte: Instituições Educacionais, março de 2015. 

 
As matrículas, nesta etapa de ensino, vêm decaindo no Município, como 
mostram os dados da Tabela 2.2. Esta queda pode estar relacionada à 
diminuição da própria população, como mostrou os dados do IBGE no censo 
de 2010. 
 
Tabela 2.2.  Evolução das Matrículas do Ensino Fundamental, 2011 – 2015 

Redes de 
Ensino 

Turno 
2011 2012 2013 2014 2015 

AL TU AL TU AL TU AL TU AL TU 

Municipal 
(anos iniciais) 

M 268 16 245 16 263 14 247 18 245 19 

V 165 13 208 14 202 17 246 17 205 14 

Total – Rede 
Municipal 

433 29 453 30 465 31 493 35 450 33 

Estadual 
 (anos finais) 

M 275 16 263 16 243 16 256 16 278 16 

V 181 08 167 09 157 09 153 10 106 06 

Total – Rede 
Estadual 

456 24 430 25 400 25 409 26 384 22 

Total Geral 889 53 883 55 865 56 902 61 834 55 

Fonte: Instituições Educacionais, março de 2015. 
Legenda: AL – Alunos; TU – Turmas; M – Matutino; V – Vespertino.  
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Gráfico 2.1.  Percentual de Atendimento do Ensino Fundamental, por Rede de 

Ensino, 2015 

Fonte: Instituições Educacionais, fevereiro de 2015. 

 
No que se refere à qualidade de ensino ofertada por estas instituições, o 
sistema desenvolvido para quantificá-la é o Índice de Desenvolvimento da 
Educação Básica (IDEB), desenvolvido pelo MEC e pelo INEP. 
 
Para o cálculo do IDEB são utilizados os resultados obtidos no Censo Escolar, 
juntamente com outras avaliações complementares como o Sistema de 
Avaliação do Ensino Básico (SAEB) e as Matrizes de Referência Tópicos, 
Temas e Descritores da Prova Brasil (Prova Brasil).  
 
Estes indicadores consideram os índices de aprovação, repetência e evasão, 
além das pontuações obtidas em exames padronizados aplicados pelo INEP ao 
alunos do 5º e 9º ano do ensino fundamental e do 3º ano do ensino médio.  
 
Porém, outros fatores que permeiam a educação no ambiente escolar também 
podem influenciar no andamento das atividades escolares, nas questões de 
rendimento dos alunos, nas taxas de abandono e repetência e na qualidade do 
ensino ofertado. 
 
Em Lindoeste, a rotatividade de alunos que moram nos assentamentos e 
acampamentos do Município está gerando graves problemas de aprendizagem 
e de distorção idade série na rede estadual de ensino e consequentemente, 
estes dados se refletem no resultado final do IDEB.  
 
Os Gráficos 2.2 e 2.3 apresentam um comparativo entre as notas obtidas pelos 
alunos do ensino fundamental da rede municipal e estadual de ensino, nos 
anos de 2007, 2009, 2011 e 2013, bem como as respectivas projeções das 
notas estipuladas pelo MEC. 
 
A rede municipal, desde 2007 sempre alcançou notas maiores que as 
projetadas pelo MEC. No entanto, a rede estadual, em 2011 e 2013, ficou 
abaixo das metas projetadas nestes períodos. 
 
Na rede municipal é trabalhada a leitura e a escrita como prática social. Além 
da interpretação textual, é trabalhado o raciocínio lógico para que o educando 



 34 

entenda as quatro operações e o uso da matemática no dia a dia, tendo como 
alicerce o Projeto Político Pedagógico. 
 
Gráfico 2.2.  IDEB da Rede Municipal, Observado e Metas Previstas, 2007-

2021  
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Fonte: INEP (Consulta no site www.inep.gov.br, em fevereiro de 2015). Elaborado pela 
Consultoria.  

 
Gráfico 2.3. IDEB da Rede Estadual, Observado e Metas Previstas, 2007-2021 
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Fonte: INEP (Consulta no site www.inep.gov.br, em fevereiro de 2015). Elaborado pela 
Consultoria.  

 
Tabela 2.3. Rendimento e movimento escolar (taxas de aprovação, 

reprovação e evasão) no Ensino Fundamental, por rede de 
ensino, 2011 – 2014 

Rede de 
Ensino 

Percentuais 

2011 2012 2013 2014 
APR REP EVA APR REP EVA APR REP EVA APR REP EVA 

Municipal 84.66 15.11 0.21 94.44 5.34 0.21 96.44 3.38 - 89.1 10.43 0.36 

Estadual 94.32 5.45 0.21 91.07 8.68 0.23 96.80 3.19 - 95.89 4.10 - 

Fonte: Instituições Educacionais, março de 2015. 
Legenda: APR – Aprovação; REP – Reprovação; EVA – Evasão. 
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3. ENSINO MÉDIO 
 
O ensino médio, última etapa da Educação Básica, é ofertado no município de 
Lindoeste, pela rede estadual de ensino, em duas instituições, atendendo em 
2015, um total de 260 alunos: 155 no período matutino e 105 no período 
noturno. 
 
A oferta ocorre somente para o ensino médio regular, não havendo até o 
presente momento, oferta do ensino médio integrado ou subsequente.  
 
Gráfico 3.1.  Evolução das Matrículas do Ensino Médio regular, por turno, 2011 

– 2015 

Fonte: Instituições Educacionais, março de 2015. 

 
As taxas de distorção idade série registrada em 2013, no Município é um fator 
preocupante na rede ensino, registrando um percentual de 19,9% no Colégio 
Estadual Lindoeste, e 28,9%, no Colégio Estadual do Campo Santa Luzia. A 
média registrada no Paraná, neste mesmo ano foi de 24,5%. 
 
As taxas de aprovação dos alunos do Ensino Médio mostram uma queda em 
2014 (Gráfico 3.2). 
 
Gráfico 3.2.  Taxas de Aprovação dos alunos do Ensino Médio, por Instituição 

Educacional, 2011 – 2014 
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Fonte: Portal Educacional do Estado do Paraná, Acesso no site 
www.seed.pr.gov.br/diaadia/escola, março de 2015. 

http://www.seed.pr.gov.br/diaadia/escola
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Gráfico 3.3.  Taxas de Reprovação dos alunos do Ensino Médio, por Instituição 

Educacional, 2011 – 2014 
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Fonte: Portal Educacional do Estado do Paraná, Acesso no site 
www.seed.pr.gov.br/diaadia/escola, março de 2015. 

 
Apesar dos dados de aprovação e reprovação não serem os ideais, a taxa de 
evasão nesta etapa de ensino, tem regredido, zerando em 2014, no Colégio 
Estadual Lindoeste, e registrado uma taxa de evasão no Colégio Estadual do 
Campo Santa Luzia de 2,5%, um grande avanço se comparado com 2013, que 
foi de 9,3%. 
 
De acordo com os profissionais que atuam nestas instituições, as políticas 
implementadas para incentivar a permanência dos alunos e melhoria na 
qualidade do ensino são: atendimento individual no contra turno escolar; visitas 
domiciliares; revisão permanente do desempenho para efetivar o planejamento 
pedagógico; aplicação de projetos voltados ao esporte, cultura, arte e meio 
ambiente; parcerias com Conselho Tutelar (busca e orientação de alunos 
evadidos) e Instituições de Educação Superior (IES) da região (palestras, 
visitas).  
 
Os colégios proporcionam o municiamento dos alunos dos colégios no tocante 
a informações referentes aos vestibulares e cursos das IES da região. São 
realizadas palestras e visitas às universidades, visando auxiliar os alunos na 
escolha acadêmica e profissional, após a conclusão do ensino médio.  

http://www.seed.pr.gov.br/diaadia/escola
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4. EDUCAÇÃO SUPERIOR 
 
Por ser um Município de pequeno porte e pela proximidade com centros 
urbanos maiores como Cascavel e Toledo, torna-se difícil a instalação de uma 
instituição de ensino superior em Lindoeste. 
 
Por isso, as pessoas que querem cursar o ensino superior precisam procurar 
estas instituições nas cidades próximas ao Município.  
 
A necessidade das pessoas em se deslocar diariamente para a cidade mais 
próxima, Cascavel, suscitou o surgimento da Associação Lindoestense de 
Universitários e Congêneres (ALUC). 
 
A ALUC existe desde o ano 2000, e recebe subsídio mensal da Prefeitura de 
Lindoeste para custear o transporte dos universitários para o município de 
Cascavel. A Associação possui em torno de 60 acadêmicos cadastrados.  
 
Em 2012, houve a implantação de uma extensão do Polo de Apoio da Uninter 
da cidade de Capitão Leônidas Marques. 
 
A extensão funciona na Escola Municipal Visconde de Mauá, com a oferta do 
curso de Pedagogia, na modalidade de educação a distância. Uma tutora é 
responsável por 33 alunos matriculados no curso. 
 
Não há perspectiva da instalação de um polo próprio no Município, pois a maior 
parte dos alunos concluintes do ensino médio, optam por estudar em Cascavel 
em instituições de ensino superior presencial. 
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5. EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 
 
5.1 Oferta 
 
O percentual de pessoas analfabetas em Lindoeste é bastante elevada. De 
acordo com os dados do IBGE, 12,9% da população, considerando a faixa 
etária de 15 anos ou mais, é considerada analfabeta, ou seja, pessoas que 
declararam não serem capazes de ler e escrever.  
 
No Município é realizado um levantamento dessas pessoas analfabetas, mas 
infelizmente a maioria delas não apresenta interesse nenhum pela 
escolarização, alegam idade avançada, doenças crônicas e não possuem boa 
perspectivas com a volta para a sala de aula.  
 
A divulgação das vagas para a Educação de Jovens e Adultos (EJA) é 
realizada nas próprias escolas, mas nem sempre apresenta bons resultados. 
As campanhas de alfabetização, com a utilização de cartazes, também acabam 
produzindo resultados insuficientes. A ação mais eficiente tem sido as vistas 
realizadas pelas educadoras da EJA. O problema, porém, é que não basta 
atrair estes alunos para a sala de aula, é preciso mantê-los interessados 
durante todo o processo de escolarização.  
 
No Município é ofertado o Programa Paraná Alfabetizado, ação do Governo do 
Estado do Paraná, coordenado pela Secretaria de Estado da Educação. O 
Programa foi constituído para garantir a alfabetização de todos, jovens, adultos 
e idosos residentes no Paraná, por entender a leitura e a escrita como direitos 
elementares da cidadania. Além disso, busca sensibilizar a população não 
alfabetizada a ingressar no universo da educação de jovens e adultos.  
 
O Programa tem como objetivos: 
- universalizar a alfabetização aos jovens, adultos e idosos paranaenses não 

alfabetizados com 15 anos ou mais, na perspectiva da superação do 
analfabetismo, garantindo o acesso à leitura e à escrita como direito à 
educação básica e como instrumentos de cidadania;  

- possibilitar condições para a continuidade da escolarização aos egressos 
alfabetizados através de ações conjuntas com a Secretaria Municipal de 
Educação, garantindo a EJA Fase I do ensino fundamental;  

- constituir acervo literário voltado à população jovem, adulta e idosa em 
processo de alfabetização, através de livros públicos produzidos com 
autoria dos educadores e educandos;  

- articular ações governamentais buscando garantir à população em processo 
de alfabetização o acesso às demais políticas, benefícios e serviços sociais 
públicos, de forma a superar as diversas situações de exclusão em que se 
encontra a população não alfabetizada.  

 
A maioria dos alunos que frequenta as aulas do Programa Paraná Alfabetizado, 
moram nas áreas rurais, em assentamentos ou acampamentos.  
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Também é oferecido a EJA Fase I (anos iniciais do ensino fundamental) 
funcionando na Escola Visconde de Mauá, no período noturno, para alunos que 
já passaram pelo Programa Paraná Alfabetizado.  
 
A EJA Fase II (anos finais do ensino fundamental) é procurada por pessoas 
que tem a necessidade da escolarização formal; seja pelas necessidades 
pessoais, seja pelas exigências sociais. Funciona em uma sala cedida pelo 
Colégio Estadual de Lindoeste, no período noturno. As matrículas são 
realizadas no Colégio Estadual de Santa Tereza do Oeste, município próximo a 
Lindoeste. 
 
Ambas as instituições (escola municipal e colégio estadual) possuem uma 
ótima estrutura, material didático adequado, sala de informática, biblioteca, 
laboratório de informática, merenda escolar e transporte escolar de qualidade.  
 
Os alunos do Programa Paraná Alfabetizado participam do encontro literário 
ocorrido todo ano no mês de outubro intitulado: Sarau Literário, um projeto que 
visa resgatar a cultura de contar e ouvir histórias, recitar poesias, despertar o 
gosto pela leitura, trazer memórias de brincadeiras antigas, envolvendo a 
comunidade escolar interna e externa. Ao final do encontro, todos os 
participantes recebem uma medalha de lembrança. É uma forma de incentivo e 
valorização de cada educando. 
 
Os professores do Município participam de formação continuada com 
especialistas da área da educação.  
 
Além da Secretaria Municipal de Educação, há apoio de outras secretarias 
como assistência social, para atendimento aos educandos da EJA, de forma a 
suprir suas necessidades pessoais.  
 
No ano de 2014 foi ofertado, no período matutino, um curso de informática do 
Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI), porém como a maioria 
dos educandos trabalha, houve pouca participação. 
 
5.2 Considerações Finais 
 
Os dados diagnosticados mostram que há muito que avançar, principalmente 
na oferta da EJA Fase I e Fase II.  
 
O principal problema encontrado no atendimento da Educação de Jovens e 
Adultos do Município é a evasão escolar. Muitos alunos não conseguem  
suportar o sentimento de fracasso decorrentes do baixo desempenho. E o 
fracasso escolar sela a ideia que lhe falta inteligência e habilidades para 
aprender. Forma-se uma reação em cadeia onde a baixa autoestima 
desencadeia o desempenho que repercute no fracasso escolar, que influencia 
a evasão e volta-se ao ponto inicial com uma baixa autoestima ainda mais 
comprometida. Por isso, é importante que a EJA contemple em seu currículo 
pontos relacionados ao incentivo a valorização pessoal. 
 
Em síntese, para que a EJA possa obter sucesso se fazem necessárias a 
implementação de algumas ações, tais como: reformular o Projeto Político 
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Pedagógico; oferecer aulas dinâmicas; criar um ambiente mais atrativo; 
trabalhar a autoestima dos educandos e motivar os professores; criar 
alternativas educacionais apropriadas para a EJA, pois esse público é 
específico e tem suas peculiaridades. 
 
São inquietações presentes do contexto escolar que necessitam do diálogo 
com tantos outros sujeitos que participam desta prática, tais como, equipe 
gestora, professores, alunos, funcionários, políticos e pesquisadores. 
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6. EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA E FORMAÇÃO PROFISSIONAL 
 
Não há dúvida de que educação e trabalho são conceitos inter-relacionados. A 
ligação da formação profissional com o sistema educacional também é 
fundamental, porque o trabalho é uma forma de inserção na sociedade. 
 
No Município não há oferta de educação profissional e tecnológica, somente a 
oferta de cursos de qualificação profissional por parte da Secretaria Municipal 
de Assistência Social (SMAS), Centro de Referência de Assistência Social 
(CRAS) e Programa de Voluntariado Paranaense (PROVOPAR). 
 
Estes cursos são ofertados em parceria com o Serviço Nacional de 
Aprendizagem Comercial (SENAC), Serviço Nacional de Aprendizagem Rural 
(SENAR) e Serviço Social da Indústria (SESI). 
 
Tabela 6.1.  Cursos de qualificação profissional ofertados no Município nos 

últimos dois anos, 2014 – 2015 

Ano 
Instituição 
Promotora 

Curso Parcerias 
Público 

Alvo 

2014 SMAS- CRAS Operador de Computador SENAC Adolescentes 

2014 SMAS- CRAS Panificação SENAC Mulheres 

2014 SMAS- CRAS Geleias e compotas SENAC Mulheres 

2014 SMAS- CRAS Design de Sobrancelha SENAC Mulheres 

2014 SMAS- CRAS Confecção de docinhos SENAC Mulheres 

2014 PROVOPAR 
Meu Futuro Qualificação - 
Auxiliar Administrativo 

PROVOPAR 
Estadual 

Adolescentes 

Fonte: SMAS, março de 2015. 

 
Tabela 6.2.  Perspectiva de oferta de novos cursos de qualificação profissional 

Ano 
Instituição 
Promotora 

Curso Parcerias 
Público 

Alvo 

2015 SMAS Panificação - Fécula de mandioca SENAR Mulheres 

2015 SMAS Panificação - Massas SENAR Mulheres 

2015 SMAS Pintor SENAI Adultos 

Fonte: SMAS, março de 2015. 

 
A dificuldade em ampliar a oferta de cursos no Município, ocorre porque a 
maioria dos interessados mora em comunidades rurais distantes, e não há 
disponibilização de transporte para todos. 
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7. EDUCAÇÃO ESPECIAL 
 
7.1 Atendimento em Instituição Especializada 
 
A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) de Lindoeste, surgiu 
no dia 24 de fevereiro de 1995, suscitada pelos problemas que a família 
Casagrande estava enfrentando em relação ao filho com necessidades 
especiais. 
 
Até o ano de 1997, a APAE, sob a denominação de Escola de Educação 
Especial Arco Íris, funcionou nas salas do Projeto Piá, cedidas pela Prefeitura 
de Lindoeste. 
 
Em julho, deste mesmo ano, a Escola passou a funcionar em uma casa 
alugada, e em outubro de 2003, passou para um prédio cedido pela Prefeitura, 
na Vila Goes, onde funciona até os dias atuais. 
 
No dia 31 de maio de 2010, em Assembleia Geral Extraordinária, reuniram-se 
os membros da diretoria da APAE, para deliberação de alteração da 
nomenclatura da Escola por orientação do Parecer 108/2010, do Conselho 
Estadual de Educação, sendo aprovada por unanimidade a denominação de 
Escola Susana Casagrande - Educação Infantil, Ensino Fundamental – Anos 
Iniciais e Educação de Jovens e Adultos – Fase I, Modalidade Educação 
Especial.  
 
Tabela 7.1.  Total de alunos atendidos na Instituição Especializada, por tipo de 

programas e turnos, 2011 – 2015   

Níveis / 
Modalidades 

Turno 
2011 2012 2013 2014 2015 

AL TU AL TU AL TU AL TU AL TU 

Educação 
Infantil 

(0 a 3 anos) 

M 09 01 07 01 09 01 02 01 04 01 

V - - - - - - - - - - 

Educação 
Infantil 

(4 a 6 anos) 

M - - - - 01 01 02 01 03 01 

V 03 01 - - - - - - - - 

Ensino 
Fundamental 

M 08 01 07 01 08 01 - - - - 

V 09 01 06 01 05 01 12 03 08 01 

Educação 
Profissional 

(EJA) 

M 10 01 18 02 16 02 12 02 18 02 

V 17 02 11 02 14 03 16 02 18 02 

Total 56 07 49 07 53 09 44 09 51 07 

Fonte: Instituição Educacional, março de 2015. 

 
A Escola tem como compromisso possibilitar ao aluno experiências 
diversificadas, estimulando seu desenvolvimento biopsicossocial, orientando-o 
para uma boa convivência familiar e sua inclusão na sociedade, dando 
importância às suas capacidades individuais.  
 
A Escola oferta atendimento pedagógico, por meio das disciplinas de base 
comum, português, matemática, história, geografia, ciências, ensino religioso,  
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arte e educação física. Os alunos participam de concurso de cartão de natal, 
olimpíadas regional, estadual e nacional, Festival Nossa Arte, cursos em 
parceria com o SENAR e com o CRAS.   
 
Os alunos da EJA e Educação Profissional participam de cursos de artesanato, 
horticultura, panificação, jardinagem, cestaria, dentre outros.  
 
Tabela 7.2.  Total de alunos atendidos na Instituição Especializada, 2015 

Deficiências, transtornos globais 
do desenvolvimento e altas 
habilidades/superdotação 

Número de alunos 

Educação 
Infantil 

Ensino 
Fundamental 

Educação 
Profissional 

Deficiência Intelectual 03 04 22 

Autismo clássico - - 01 

Múltiplas deficiências 02 02 07 

Síndrome de Fraser  - 01 - 

Síndrome de Moebius 01 - - 

Síndrome de Hanhart  01 - - 

Síndrome de Down  - 01 04 

Totais 07 08 34 

Fonte: Instituição Educacional, março de 2015. 

 
A Escola apresenta muitos problemas quanto à infraestrutura, como mostram 
os dados da Tabela 7.3. 
 
Tabela 7.3. Infraestrutura da Instituição Especializada, 2015 

(continua) 

Itens 
Situação 

O B R P I 

Energia elétrica - X - - - 

Água filtrada ou tratada (poço artesiano) - X - - - 

Esgoto - - - - X 

Sala de direção (junto com secretaria) - - X - - 

Sala de supervisão e/ou coordenação pedagógica - X - - - 

Sala de orientação educacional - - - - X 

Secretaria (junto com a direção) - - X - - 

Sala de professores - - X - - 

Sala de reuniões - - - - X 

Biblioteca com acervo atualizado ou canto de leitura - - X - - 

Sala de recursos didáticos - - - - X 

Auditório - - - - X 

Sala de televisão, vídeo e/ou DVD - - - - X 

Almoxarifado (material escolar) - - - - X 

Refeitório - - X - - 

Depósito (material de limpeza) - - X - - 

Depósito de botijão de gás - X - - - 

Depósito de lixo - - - X - 

Cozinha - - X - - 

Despensa (alimentos) - - X - - 

Instalações sanitárias – administrativo - - X - - 

Instalações sanitárias – funcionários - - X - - 

Recreio coberto - - - - X 

Instalações sanitárias – alunos  - - X - - 
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Tabela 7.3. Infraestrutura da Instituição Especializada, 2015 

(encerra) 

Itens 
Situação 

O B R P I 

Campo esportivo - - - - X 

Quadra poliesportiva - - - - X 

Quadra de esportes coberta - - - - X 

Piscina - - - - X 

Espaço para oficinas (ex: marcenaria, pintura, etc.) - - - - X 

Laboratório de informática - - - - X 

Laboratório de ciências - - - - X 

Acesso à internet para alunos - - - - X 

Acesso à internet para professores e funcionários - - X - - 

Mobiliário adequado à faixa etária - - - X - 

Material pedagógico de apoio ao aluno - X - - - 

Material pedagógico de apoio ao professor - X - - - 

Adequação às características das crianças com deficiências, 
transtornos globais do desenvolvimento e altas 
habilidades/superdotação (rampa, corrimão, sinalizações, 
instalações sanitárias) 

- - X - - 

Fonte: Instituição Educacional, março de 2015. 
Legenda: O – Ótimo; B – Bom; R – Regular; P – Precária; I – Inexistente. 

 
As salas de aula são suficientes, mas pequenas. Duas delas foram divididas 
para poder atender todos os alunos. Até julho de 2014, duas turmas ocupavam 
salas de aula no espaço cedido pela igreja católica. O refeitório também é 
pequeno, e na Escola só existem três banheiros, um masculino e dois 
femininos (uma para as alunas e outro para as funcionárias). 
 
A construção foi ampliada com sala para atendimento de saúde, sala de 
professores junto com a biblioteca e sala de coordenação pedagógica.  
 
As aulas de educação física e lazer são realizadas no pátio com gramado 
localizado na frente da Escola e do pavilhão da igreja católica.  
 
O depósito de botijão de gás está de acordo com as exigências do corpo de 
bombeiro, assim como os extintores, as luminárias de saída de emergência e 
as placas de sinalização internas. 
 
As adequações quanto à acessibilidade, não são as adequadas, somente 
foram colocadas barras nos corredores e banheiros e na rampa de acesso à 
entrada. 
 
A água vem de poço artesiano, para o escoamento, não existe rede de esgoto, 
somente fossa.  
 
Um terreno de 3.539,04 m2, localizado no centro de Lindoeste, foi repassado 
pela Prefeitura à entidade em comodato para que seja construída uma nova 
escola segundo o padrão da Federação Estadual das APAES. 
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A entidade terá que realizar campanhas de arrecadação de verbas e projetos 
para captação de recursos via órgão estadual, federal e emendas 
parlamentares para que o projeto da construção seja efetivado. 
 
Com a mudança para o centro da cidade, os pais terão condições de estarem 
mais presentes, nas reuniões, no clube de mães e nos dias de consulta 
médica. 
 
Todos os docentes que trabalham na instituição de ensino tem a habilitação 
necessária para o exercício da função. O número de profissionais também é o 
suficiente para atender a demanda de alunos existentes. 
 
A Escola também oferta atendimento de saúde com uma equipe formada com  
profissionais de fonoaudiologia, psicologia, assistência social, fisioterapia, 
terapia ocupacional, pediatria, psiquiatria e neurologia.  
 
Tabela 7.4. Recursos Humanos da Instituição Especializada, 2015 

Cargos / 
Funções 

Formação (número de pessoas) 
Total 

EFI EF EM MG LIC ESP MES 

Direção - - - - - 02 - 02 

Coordenação - - - - - 02 - 02 

Docência - - - - - 08 - 08 

Secretário Escolar - - - - - 01 - 01 

Merendeira - - - - 01 - - 01 

Zeladora - - 01 - - - - 01 

Instrutora - - - - 01 - - 01 

Atendente - - - - 02 - - 02 

Motorista - 01 01 - - - - 02 

Equipe de saúde - - - - - 05 - 05 

Total - 01 02 - 04 18 - 25 

Fonte: Instituição Educacional, março de 2015. 
Legenda: EFI – Ensino Fundamental Incompleto; EF – Ensino Fundamental; EM – Ensino 
Médio; MG – Magistério; LIC – Licenciatura; ESP – Especialização; MES – Mestrado.  
 
O transporte escolar é realizado por uma Kombi (de nove lugares) e um micro 
ônibus (com 21 lugares). Além destes transportes a Escola precisaria dispor de 
um carro pequeno de cinco lugares, para atender algumas necessidades 
emergenciais. 
 
O Convênio de Transferência Voluntária firmado entre a entidade e a Prefeitura 
é celebrado para atendimento às necessidades dos alunos, com recurso 
financeiro para compra de material de consumo e serviços de terceiros. A 
Prefeitura também cede o prédio para funcionamento da Escola e um motorista 
concursado para dirigir o ônibus. O convênio também assume a despesa de 
combustível com este transporte. 
 
7.2 Atendimento no Ensino Regular 
 
No Município, além da Escola Susana Casagrande, Modalidade Educação 
Especial, há outras escolas que oferecem serviços especializados e de apoio 
na Educação Especial, como o Colégio Estadual do Campo Santa Luzia, o 
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Colégio Estadual Lindoeste, a Escola Estadual Cielito Lindo e a Escola 
Municipal Visconde de Mauá. 
 
Tabela 7.5.  Atendimento da Educação Especial no Ensino Regular, 2015 

Instituição de Ensino 
Classe 

Especial 

Sala de 
Recursos 

Multifuncionais 

AL TU AL TU 

Escola Municipal Visconde de Mauá 08 01 16 02 

Colégio Estadual Lindoeste - - 22 02 

Escola Estadual Cielito Lindo - - 07 01 

Colégio Estadual do Campo Santa Luzia - - 07 01 

Total 08 01 52 06 

Fonte: Instituições Educacionais, março de 2015. 
Legenda: AL – Alunos; TU – Turmas.  

 
Quanto ao atendimento da inclusão, algumas ações pontuais são realizadas 
pelas instituições de ensino. No entanto, é consenso de que muito se tem para 
avançar para que a inclusão se efetive de fato.   
 
A tabela a seguir sintetiza algumas dessas ações e serve de base para 
comparação dos itens que já são atendidos e o que ainda falta implementar. 
 
Tabela 7.6. Gestão do atendimento oferecido a educandos com deficiências, 

transtornos globais do desenvolvimento e altas 
habilidades/superdotação, 2015 

(continua) 

Atendimento  

Realizam o 
atendimento 

listado 
Rede 

Municipal 
Rede 

Estadual 

Oferta cursos sobre o atendimento básico a alunos com 
deficiências, transtornos globais do desenvolvimento e altas 
habilidades/superdotação para os professores em exercício. 

- - 

Aplica anualmente testes de acuidade auditiva e visual em 
todos os alunos. 

Em 
parte 

X 

Possui livros didáticos e/ou de literatura falados, em Braille e 
em caracteres ampliados para todos os alunos cegos e para 
os de visão subnormal.  

- X 

Possui aparelhos de amplificação sonora e outros 
equipamentos que facilitem a aprendizagem dos educandos 
surdos e aos de visão subnormal. 

- X 

Oferta o ensino da Língua Brasileira de Sinais (para alunos, 
familiares, comunidade escolar). 

- - 

Usa equipamentos de informática como apoio à aprendizagem 
do aluno com deficiências, transtornos globais do 
desenvolvimento e altas habilidades/superdotação. 

Em 
parte 

X 

Possui, no Projeto Pedagógico, a inclusão do atendimento 
educacional especializado, com definição de recursos 
disponíveis e oferecimento de formação em serviço aos 
professores em exercício.   

X X 

Definiu as condições para a terminalidade aos educandos que 
não puderam atingir níveis ulteriores de ensino. 

- - 
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Tabela 7.6. Gestão do atendimento oferecido a educandos com deficiências, 

transtornos globais do desenvolvimento e altas 
habilidades/superdotação, 2015 

(encerra) 

Atendimento  

Realizam o 
atendimento 

listado 
Rede 

Municipal 
Rede 

Estadual 

Possui acessibilidade nas edificações, com a eliminação de 
barreiras arquitetônicas nas instalações, no mobiliário e nos 
equipamentos, conforme normas técnicas vigentes.  

Em 
parte 

Em 
parte 

Reduziu o número de alunos por turma, onde estão incluídos 
os alunos com deficiências, transtornos globais do 
desenvolvimento e altas habilidades/superdotação. 

- - 

Flexibilizou e realizou a adaptação curricular, em consonância 
com a proposta pedagógica. 

X X 

No caso da existência de superdotados, a instituição de ensino 
desenvolve projetos de aceleração para estes alunos ou de 
enriquecimento curricular. 

- - 

O atendimento da classe especial ou sala de recursos 
multifuncionais é extensivo a alunos de outras instituições 
próximas, nas quais ainda não existe este atendimento.  

X X 

Fonte: Instituições Educacionais, março de 2015. 

 
Na rede municipal, o atendimento é extensivo aos alunos com deficiência 
intelectual e que apresentam dificuldades de aprendizagem. A avaliação dos 
alunos é feita por uma dupla avaliadora, pedagoga e psicológica, com a 
supervisão do Núcleo Regional de Educação. O uso dos equipamentos de 
informática somente é realizado com alunos com transtornos globais do 
desenvolvimento. A acessibilidade somente foi implementada nos banheiros 
com a inclusão de barra.  
 
Na rede estadual, alguns colégios atendem certos requisitos, outros não, e o 
atendimento é específico a alunos com problemas de aprendizagem e 
deficientes visuais.  
 
Em síntese, os problemas verificados na rede municipal de ensino quanto ao 
atendimento da educação especial dizem respeito a: falta de material e 
equipamentos para o desenvolvimento do trabalho; espaço físico reduzido para 
a classe especial e a sala de recurso. 
 
Como melhorias seria necessária a aquisição de materiais e equipamentos, 
inclusive manutenção de alguns materiais já adquiridos; adequações 
necessárias para efetivar a acessibilidade; ampliação do espaço físico, 
aumentando o número de salas; disponibilização de uma fonoaudióloga para 
atender as escolas municipais e as creches. 
 
O Colégio Estadual do Campo Santa Luzia iniciou o atendimento da sala de 
recursos multifuncional em 2010, e desde então, com o apoio da direção com 
materiais pedagógicos e com o trabalho desenvolvido por professor 
especializado, verificou-se o progresso dos alunos em sala de aula. O 
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problema é a falta de espaço físico, pois os alunos da sala de recursos 
multifuncional são atendidos na sala dos professores. 
 
O atendimento da sala de recursos multifuncional, na Escola Estadual Cielito 
Lindo, iniciou em agosto de 2014, com nove alunos matriculados e percebeu-se 
em pouco tempo um avanço considerável dos alunos pelo interesse nos 
estudos. 
  
No Colégio Estadual Lindoeste, o atendimento da sala de recursos 
multifuncional iniciou em 1998, cessando em 2003, reabrindo novamente em 
2007. Os problemas encontrados neste atendimento foram: sala utilizada 
inadequad; insuficiência de material didático e computadores defasados. 
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8.  FORMAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DA REDE 
MUNICIPAL DE ENSINO E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO 

 
8.1 Profissionais do Magistério 
 
O Plano de Carreira do Magistério Público Municipal de Lindoeste foi instituído 
por meio da Lei Municipal nº 280, de 28 de abril de 2003. 
 
A carreira do magistério é constituída pelo cargo de Professor, com jornada de 
vinte horas semanais. O ingresso na carreira se dá de acordo com a 
habiltação, ou seja, de acordo com o nível de formação (Magistério; Superior; 
Especialização - lato sensu). 
 
A progressão na Carreira acontece de dois em dois anos, por avaliações de 
desempenho, qualificação e tempo de serviço. 
 
As licenças estabelecidas no Plano de Carreira são a Licença Prêmio (a cada 
cinco anos) e a Licença sem Vencimentos. 
 
Em 2013, por meio da Lei Municipal nº 713, de 17 de fevereiro, foi criado o 
cargo de Educador Infantil, com carga horária semanal de 40 horas.   
 
Os profissionais já conquistaram os 33% da hora atividade e o Piso Salarial 
Profissional do Magistério. 
 
De um quadro funcional composto por 67 profissionais, 7 atuam na função de 
direção, 13 na coordenação pedagógica e  47 como docentes.  
 
Tabela 8.1.  Profissionais do magistério (docentes e suporte pedagógico) da 

rede municipal de ensino, 2015 

Cargos / 
Funções 

Formação 
Total 

EF EM MG LIC ESP MES 

Direção - - - - 07 - 07 

Coordenação - - - - 13 - 13 

Docência (concurso) - - 03 - 44 - 47 

Total - - 03 - 64 - 67 

Fonte: Secretaria Municipal de Educação, março de 2015. 
Legenda: EF – Ensino Fundamental; EM – Ensino Médio; MG – Magistério; LIC – Licenciatura; 
ESP – Especialização; MES – Mestrado. 

 
8.2 Profissionais de Apoio à Educação 
 
Os servidores que atuam na educação da rede municipal de ensino, nos 
serviços gerais e administrativos não possuem plano de carreira próprio.  
 
Quanto à formação, ainda é possível verificar que existe um contingente em 
torno de 9%, que possui como escolaridade mínima, o ensino fundamental 
incompleto.   
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Tabela 8.2.  Profissionais de apoio à educação da rede municipal de ensino, 
2015 

Cargos / 
Funções 

Formação 
Total 

EFI EF EM MG LIC ESP MES 

Secretário Escolar - - - - 02 - - 02 

Auxiliar Administrativo - - 01 - 02 - - 03 

Auxiliar de Biblioteca - - - - 01 - - 01 

Merendeira 01 02 05 - - - - 08 

Zeladora 02 08 05 - - - - 15 

Guarda Noturno 02 - 01 - - - - 03 

Contratos - - 06 04 05 07 - 22 

Total 05 10 18 04 10 07 - 54 
Fonte: Secretaria Municipal de Educação, março de 2015. 
Legenda: EFI – Ensino Fundamental Incompleto; EF – Ensino Fundamental; EM – Ensino 
Médio; MG – Magistério; LIC – Licenciatura; ESP – Especialização; MES – Mestrado. 
 

Gráfico 8.1  Formação dos profissionais de apoio à educação da rede 
municipal de ensino, 2015 

EFI EF EM LIC ESP

9%

18%

41%

19%
13%

Fonte: Secretaria Municipal de Educação, março de 2015. 
Legenda: EFI – Ensino Fundamental Incompleto; EF – Ensino Fundamental; EM – Ensino 
Médio; LIC – Licenciatura; ESP – Especialização. 
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9. FINANCIAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO 
 
O Município vem aplicando mais do que 25% em educação, conforme dados 
da Tabela 9.3. Em 2013, aplicou 29,38%, e em 2015 a previsão é aplicar 
27,08%. Em reais, as despesas com educação, em 2015 deve chegar na casa 
dos quatro milhões (Tabela 9.1).  
 
Tabela 9.1.  Recursos Aplicados em Educação, 2013 – 2015 (em R$ 1,00) 

Ano 
Educação 

Infantil 
Ensino 

Fundamental 
Educação 
Especial 

EJA Outros Total 

2013 408.611,05 2.716.828,52 58.800,54 13.910,12 1.698.985,78 4.897.136,01 

2014 809.631,01 3.092.141,31 69.626,72 11.291,31 70.045,36 4.052.735,71 

2015 
(*) 

547.668,00 3.443.892,00 67.564,00 11.300,00 61.000,00 4.131.424,00 

Fonte: Secretaria de Finanças / Divisão de Contabilidade, março de 2015. 
(*) Previsão. 

 
Do montante da verba destinada à Educação, os gastos com pessoal em 2015, 
representam 52,15% (Tabela 9.2 e Gráfico 9.1). 
 
Tabela 9.2.  Despesas com Educação por categoria econômica e elemento de 

despesa, 2013 – 2015 (em R$ 1,00) 

Ano 

Despesas Correntes Despesas de Capital 

Total Geral 
Pessoal Outras  

Obras e 
Instalações 

Equipamentos 
e material 

permanente 

2013 2.188.933,65 1.271.553,36 195.260,00 1.241.389,00 4.897.136,01 

2014 2.286.970,15 1.443.768,72 297.000,00 24.996,84 4.052.735,71 

2015 
(*) 

2.154.050,00 1.764.374,00 120.000,00 93.000,00 4.131.424,00 

Fonte: Secretaria de Finanças, março de 2015. 
(*) Previsão. 

 
Gráfico 9.1. Percentuais das despesas com educação por elemento de 

despesa, 2013 - 2015 

2013 2014 2015

44,70%

56,45%
52,15%

25,96%

35,62%
42,7%

4%
7,32%

2,9%

25,34%

0,61%
2,25%

Pessoal Outras Obras e Instalações Equipamentos e material permanente

Fonte: Secretaria de Finanças, março de 2015. 
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Com relação à aplicação dos recursos do Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da 
Educação (FUNDEB) em despesas com manutenção e desenvolvimento do 
ensino (MDE), exceto a remuneração do magistério, aumentou 
significativamente de 14,29% em 2013, para 28,99% em 2014. 
 
Em 2015, a previsão do dispêndio com o magistério é de 73,37%, aumento de 
9,8% em comparação com o ano anterior.   
 
Tabela 9.3.  Aplicação das receitas de impostos e transferências vinculadas à 

educação municipal, 2013 – 2015  

Indicadores Legais 2013 2014 
2015 

(previsão) 

Percentual de aplicação das receitas de 
impostos e transferências vinculadas à 
educação em MDE 

29,38% 26,83 % 27,08 % 

Percentual de aplicação do FUNDEB na 
remuneração dos profissionais do 
magistério 

83,27 % 66,82 % 73,37 % 

Percentual de aplicação do FUNDEB em 
despesas com MDE, que não remuneração 
do magistério 

14,29 % 28,99 % 26,63 % 

Percentual das receitas do FUNDEB não 
aplicadas no exercício 

2,44 % 4,19 % 0 % 

Fonte: Secretaria de Finanças, março de 2015. 

 
Tabela 9.4.  Total de Gastos com Educação, 2013 – 2015  

Indicadores 2013 2014 
2015 

(previsão) 

Gastos com Educação – Recursos 
Próprios 

1.321.209,89 1.266.694,57 1.673.644,00 

Gastos com Educação – Recursos 
FUNDEB  

1.583.315,56 1.898.737,16 1.860.800,00 

Gastos com Educação – Recursos 
de Outras Fontes 

1.992.610,56 87.303,98 596.980,00 

Total de Gastos com Educação 4.897.136,01 4.052.735,71 4.131.424,00 

Fonte: Secretaria de Finanças, março de 2015. 
(*) Previsão. 

 
Quanto à merenda escolar, os recursos repassados pelos programas federais 
são insuficientes. Para cumprir todas as normas do convênio e oferecer uma 
merenda de qualidade, o Município acaba investindo muito mais, como 
mostram os dados da tabela a seguir.    
 
Tabela 9.5.  Gastos com merenda escolar, 2013 – 2015 

Ano Valor Total Repasse Federal 
% Investido pela 

Prefeitura 

2013 136.686,51 63.200,00 53,76 

2014 152.132,33 68.740,00 54,81 

2015 (*) 164.640,00 76.640,00 53,44 

Fonte: Secretaria de Finanças, março de 2015. 
(*) Previsão. 
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O transporte escolar é outro gasto que consome muito dos recursos próprios 
do Município. Em média, 40% do total de gastos é com recursos próprios 
(Tabela 9.7). 
 
Tabela 9.6. Alunos transportados ao ano, segundo a dependência 

administrativa, 2013 – 2015  

Ano 
Rede 

Municipal 
Rede Estadual Outros Total 

2013 310 308 APAE - 51 669 

2014 312 291 APAE - 43 646 

2015 343 279 APAE - 50 672 

Fonte: Secretaria de Finanças, março de 2015. 

 
Tabela 9.7.  Valores da composição dos recursos anuais com transporte 

escolar, 2013 – 2015 

Ano Próprios Estaduais 
Quota 
Salário 

Educação 
Outros Total 

2013 262.060,91 247.569,83 112.394,22 61.580,65 683.605,61 

2014 152.767,32 223.247,39 61.000,00 52.325,29 489.340,00 

2015* 240.000,00 259.500,00 20.000,00 61.000,00 580.500,00 

Fonte: Secretaria de Finanças, março de 2015. 
(*) Previsão. 
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10. GESTÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO 
 
A Secretaria Municipal de Educação e Cultura (SEMED) funciona no Prédio da 
Prefeitura, apresentando boas condições de uso.  
 
Trabalham na SEMED, além da Dirigente Municipal de Educação, duas 
Coordenadoras Pedagógicas, uma Documentadora Escolar, um Coordenador 
do Transporte Escolar e uma Nutricionista. 
 
O organograma da SEMED apresenta-se da seguinte forma: 
 

 
Figura 10.1. Organograma da Secretaria Municipal de Educação e Cultura 

Fonte: SEMED, março de 2015. 

 
No que se refere à carência do quadro funcional, haveria necessidade de dividir 
as coordenações pedagógicas por segmento. Também é necessária a 
contratação de psicóloga e fonoaudióloga, com carga horária semanal de 40 
horas cada, para atendimento da demanda.  
 
A SEMED é responsável por uma rede formada por um CMEI e quatro escolas, 
atendendo ao todo, 733 alunos. 
 
Os diretores das instituições são indicados pela SEMED dentre os profissionais 
concursados e lotados no estabelecimento de ensino.  
 
Os recursos não são descentralizados. As instituições de ensino fazem a 
solicitação das necessidades para a SEMED que providencia e organiza a 
entrega dos produtos necessários.  
 
Os órgãos colegiados instituídos na área educacional são somente o Conselho 
Municipal de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB e o Conselho 
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Municipal de Alimentação Escolar.  Não estão instituídos o Conselho Municipal 
de Educação e os conselhos escolares. 
 
Os projetos implementados pela SEMED na rede são: 
- Educação Empreendedora, em parceria com o Serviço de Apoio às Micro e 

Pequenas Empresas (SEBRAE);  
- Programa Educacional de Resistência às Drogas (PROERD), em parceria 

com a Polícia Militar; 
- Associativismo, em parceria com o Banco Cresol; 
- Leitura Itinerante: bolsas de leitura são disponibilizadas para os alunos 

levarem para casa. Um responsável registra o entendimento do aluno 
quanto à leitura realizada, em um caderno específico. 

 
Os laboratórios de informática encontram-se instalados somente em duas 
escolas: Bartolomeu Bueno da Silva e Visconde de Mauá. 
 
Tabela 10.1. Laboratórios de Informática, 2015 

Instituição de Ensino 
Número de 

computadores 

Número de 
alunos 

atendidos 
Alunos Atendidos 

Escola Municipal 
Bartolomeu Bueno da 
Silva 

15 120 Ensino Fundamental 

Escola Municipal 
Visconde de Mauá 

17 257 
Ensino Fundamental / 
Classe Especial 

Fonte: SEMED, março de 2015. 

 
Os laboratórios possuem acesso à internet e as aulas de informática são dadas 
conforme planejamento de aula de cada professor. No entanto, os professores 
não participam de cursos de capacitação específicos na área da informática. 
 
O Município também disponibiliza a inclusão digital para a comunidade em 
geral por meio do Telecentro, instalado na Biblioteca Cidadã.  
 
De acordo com SEMED, as ações prioritárias e necessárias para que possa 
garantir qualidade no seu atendimento são: 
- implantar Conselho Municipal de Educação;  
- incentivar a implantação dos conselhos escolares nas unidades escolares, 

conforme legislação em vigor; 
- incentivar a participação dos pais e comunidade escolar na elaboração e 

revisão do Projeto Político Pedagógico;  
- fortalecer as APMFs no âmbito financeiro e de gestão da escola; 
- implantar o fundo rotativo para as escolas com base no número de alunos 

matriculados; 
- implantar plano de carreira para os demais profissionais lotados na 

SEMED. 
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IV - METAS E ESTRATÉGIAS 

 
As metas apresentadas a seguir são propostas do Plano Nacional de 
Educação, porém as estratégias são baseadas no diagnóstico da realidade do 
município de Lindoeste-PR.     
 
 
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 do PNE.  
 
ESTRATÉGIAS:  
 
1.1) Assegurar o atendimento da educação infantil da rede municipal de 

ensino segundo padrão nacional de qualidade, considerando as 
peculiaridades do Município. * 

 
1.2) Realizar, periodicamente, em parceria com as áreas de assistência 

social e saúde, levantamento da demanda por creche para a população 
de até três anos, como forma de planejar a oferta e verificar o 
atendimento da demanda manifesta. 

 
1.3) Estabelecer, por meio da Secretaria Municipal de Educação, normas, 

procedimentos e prazos para definição do quantitativo da demanda das 
famílias por creches. 
 

1.4) Buscar a adesão aos programas nacionais de construção e 
reestruturação de escolas e creches, bem como de aquisição de 
equipamentos, visando a expansão e a melhoria da rede física de 
escolas públicas de educação infantil. * 
 

1.5) Assegurar, na rede municipal de ensino, a avaliação da educação 
infantil, com base em parâmetros nacionais de qualidade, a fim de aferir 
a infraestrutura física, o quadro de pessoal, as condições de gestão, os 
recursos pedagógicos, a situação de acessibilidade, entre outros 
indicadores relevantes. * 
 

1.6) Promover continuamente a formação continuada dos profissionais da 
educação infantil, garantindo, progressivamente, o atendimento por 
profissionais com formação superior. ***  

 
1.7) Priorizar o acesso à educação infantil e fomentar a oferta do 

atendimento educacional especializado complementar e suplementar 
aos alunos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e 
altas habilidades ou superdotação, assegurando a educação bilíngue 
para crianças surdas e a transversalidade da educação especial nessa 
etapa da educação básica e cursos de aperfeiçoamento oferecidos a 
todos os profissionais da educação. *** 
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1.8) Assegurar programas de orientação e apoio às famílias, por meio da 

articulação das áreas de educação, saúde e assistência social, com foco 
no desenvolvimento integral das crianças de até três anos de idade. 
 

1.9) Preservar as especificidades da educação infantil na organização da 
rede escolar, garantindo o atendimento da criança de zero a cinco anos 
em estabelecimentos que atendam a parâmetros nacionais de 
qualidade, e a articulação com a etapa escolar seguinte, visando ao 
ingresso do aluno de seis anos de idade no ensino fundamental. */*** 

 
1.10) Assegurar o acompanhamento e o monitoramento do acesso e da 

permanência das crianças na educação infantil, em especial dos 
beneficiários de programas de transferência de renda, em colaboração 
com as famílias e com os órgãos públicos de assistência social, saúde e 
proteção à infância. * 

 
1.11) Promover a busca ativa de crianças em idade correspondente à 

educação infantil, em parceria com órgãos públicos de assistência 
social, saúde e proteção à infância, preservando o direito de opção da 
família em relação às crianças de até três anos.  

 
1.12) Assegurar, na rede municipal de ensino, o acesso à educação infantil em 

tempo integral, para todas as crianças de zero a três anos, conforme 
estabelecido nas Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação 
Infantil.   
 

1.13) Assegurar a implantação de conselho escolar na instituição de educação 
infantil da rede municipal de ensino, a fim de tornar sua gestão 
participativa e democrática.  
 
 

META 2: universalizar o ensino fundamental de 9 (nove) anos para toda 
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 do PNE.  
 
ESTRATÉGIAS:  
 
2.1) Apoiar e colaborar com a construção da proposta de direitos e objetivos 

de aprendizagem e desenvolvimento para os alunos do ensino 
fundamental, que o MEC irá elaborar e encaminhar ao Conselho 
Nacional de Educação. * 

 
2.2) Colaborar com a implantação dos direitos e objetivos de aprendizagem e 

desenvolvimento que configurarão a Base Nacional Comum Curricular 
do Ensino Fundamental. *  
 

2.3) Assegurar mecanismos para o acompanhamento individualizado dos 
alunos do ensino fundamental da rede municipal de ensino. 
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2.4) Assegurar o acompanhamento e o monitoramento do acesso, da 
permanência e do aproveitamento escolar dos beneficiários de 
programas de transferência de renda, bem como das situações de 
discriminação, preconceitos e violências na escola, visando ao 
estabelecimento de condições adequadas para o sucesso escolar dos 
alunos, em colaboração com as famílias e com órgãos públicos de 
assistência social, saúde e proteção à infância, adolescência e 
juventude.  */**/*** 
 

2.5) Promover a busca ativa de crianças e adolescentes fora da escola, em 
parceria com órgãos públicos de assistência social, saúde e proteção à 
infância, adolescência e juventude.  
 

2.6) Desenvolver estratégias pedagógicas que combinem, de maneira 
articulada, a organização do tempo e das atividades didáticas entre a 
escola e o ambiente comunitário, considerando as especificidades da 
educação especial e das escolas do campo. *** 
 

2.7) Disciplinar a organização flexível do trabalho pedagógico, incluindo 
adequação do calendário escolar de acordo com a realidade local, a 
identidade cultural e as condições climáticas da região. *** 
 

2.8) Promover a relação das escolas com instituições e movimentos culturais, 
a fim de garantir a oferta regular de atividades culturais para a livre 
fruição dos alunos dentro e fora dos espaços escolares, assegurando 
ainda que as escolas se tornem polos de criação e difusão cultural. *** 
 

2.9) Incentivar a participação dos pais ou responsáveis no acompanhamento 
das atividades escolares dos filhos por meio do estreitamento das 
relações entre a escola e as famílias. *** 
 

2.10) Estimular a oferta do ensino fundamental, para as populações do campo, 
nas próprias comunidades, desde que haja demanda. */**  
 

2.11) Oferecer atividades extracurriculares de incentivo aos estudantes e de 
estímulo a habilidades, inclusive mediante certames e concursos 
municipais.  
 

2.12) Promover atividades de desenvolvimento e estímulo a habilidades 
esportivas nas escolas, interligadas a um plano de disseminação do 
desporto educacional e de desenvolvimento esportivo municipal. *** 

 
2.13) Promover reformas e/ou adequações dos prédios escolares, com o 

objetivo implementar as bibliotecas escolares e, principalmente a 
acessibilidade nos espaços escolares. */*** 
 

2.14) Assegurar a implantação de conselho escolar na instituição de ensino 
fundamental da rede municipal de ensino, a fim de tornar sua gestão 
participativa e democrática.  
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META 3: universalizar, até 2016, o atendimento escolar para toda a 
população de 15 (quinze) a 17 (dezessete) anos e elevar, até o final do 
período de vigência do PNE, a taxa líquida de matrículas no ensino médio 
para 85% (oitenta e cinco por cento).  
 
ESTRATÉGIAS:  
 
3.1) Fomentar, junto ao Estado, a expansão das matrículas de ensino médio 

integrado à educação profissional, observando-se as peculiaridades da 
população do Município. **  

 
3.2) Assegurar o acompanhamento e o monitoramento do acesso e da 

permanência dos jovens beneficiários de programas de transferência de 
renda, no ensino médio, quanto à frequência, ao aproveitamento escolar 
e à interação com o coletivo, bem como das situações de discriminação, 
preconceitos e violências, práticas irregulares de exploração do trabalho, 
consumo de drogas, gravidez precoce, em colaboração com as famílias 
e com órgãos públicos de assistência social, saúde e proteção à 
adolescência e juventude. */** 

 
3.3) Promover, em parceria com o Estado, a busca ativa da população de 15 

a 17 anos fora da escola, em articulação com os serviços de assistência 
social, saúde e proteção à adolescência e à juventude.  ** 

 
3.4) Fomentar, junto ao Estado, programas de educação e de cultura para os 

jovens, na faixa etária de 15 a 17 anos, que estejam fora da escola e 
com defasagem no fluxo escolar. **  

 
3.5) Contribuir para a implementação de políticas de prevenção à evasão no 

ensino médio motivada por preconceito ou quaisquer formas de 
discriminação, criando rede de proteção contra formas associadas de 
exclusão. ** 

 
3.6) Estimular a participação dos adolescentes nos cursos das áreas 

tecnológicas e científicas. ** 
 

3.7) Fomentar a participação dos jovens no Exame Nacional do Ensino 
Médio, como critério de acesso à educação superior. */** 

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

manifesta pelas famílias de crianças de zero a três anos com deficiência, 
transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou 
superdotação, observado o que dispõe a Lei nº 9.394, de 20 de 
dezembro de 1996, que estabelece as Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional.  

 
4.2) Manter as salas de recursos multifuncionais e fomentar a formação 

continuada para os profissionais da educação para o atendimento 
educacional especializado nas escolas. *** 

 
4.3) Garantir a oferta do atendimento educacional especializado 

complementar e suplementar a todos alunos com deficiência, transtornos 
globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, 
matriculados na rede pública de educação básica, conforme 
necessidade identificada por meio de avaliação e ouvidos a família e o 
aluno. *** 

 
4.4) Aderir aos programas suplementares que promovam a acessibilidade 

nas instituições públicas, para garantir o acesso e a permanência dos 
alunos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas 
habilidades ou superdotação por meio da adequação arquitetônica, da 
oferta de transporte acessível e da disponibilização de material didático 
próprio e de recursos de tecnologia assistiva, assegurando, ainda, no 
contexto escolar, em todas as etapas, níveis e modalidades de ensino, a 
identificação dos alunos com altas habilidades ou superdotação. */*** 

 
4.5) Garantir a oferta de educação bilíngue, em Língua Brasileira de Sinais 

(LIBRAS) como primeira língua e na modalidade escrita da Língua 
Portuguesa como segunda língua, aos alunos surdos e com deficiência 
auditiva de zero a dezessete anos, em escolas e classes bilíngues e em 
escolas inclusivas, nos termos do art. 22 do Decreto nº 5.626, de 22 de 
dezembro de 2005, e dos arts. 24 e 30 da Convenção sobre os Direitos 
das Pessoas com Deficiência, bem como a adoção do Sistema Braille de 
leitura para cegos e surdos-cegos. *** 

 
4.6) Garantir a oferta da educação inclusiva com responsabilidade e 

promover a articulação pedagógica entre o ensino regular, o 
atendimento educacional especializado e a Escola de Educação Básica 
na Modalidade de Educação Especial, mantendo uma parceria no 
atendimento de saúde e também pedagógico, quando a inclusão partiu 
da escola especial. *** 

 
4.7) Assegurar o acompanhamento e o monitoramento do acesso à escola e 

ao atendimento educacional especializado, bem como da permanência e 
do desenvolvimento escolar dos alunos com deficiência, transtornos 
globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, 
beneficiários de programas de transferência de renda, juntamente com o 
combate às situações de discriminação, preconceito e violência, com 
vistas ao estabelecimento de condições adequadas para o sucesso 
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educacional, em colaboração com as famílias e com os órgãos públicos 
de assistência social, saúde e proteção à infância, à adolescência e à 
juventude. */*** 
 

4.8) Ampliar, quando necessário, as equipes de profissionais da educação 
para atender a demanda do processo de escolarização dos alunos com 
deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades 
ou superdotação, garantindo a oferta de professores do atendimento 
educacional especializado, profissionais de apoio ou auxiliares, 
tradutores e intérpretes de LIBRAS, guias-intérpretes para surdos-cegos, 
professores de LIBRAS, prioritariamente surdos, e professores bilíngues. 
*** 

 
4.9) Buscar parcerias com instituições comunitárias, confessionais ou 

filantrópicas sem fins lucrativos, conveniadas com o poder público, 
visando ampliar as condições de apoio ao atendimento escolar integral 
das pessoas com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e 
altas habilidades ou superdotação matriculadas nas redes públicas de 
ensino. *** 

 
4.10) Buscar parcerias com instituições comunitárias, confessionais ou 

filantrópicas sem fins lucrativos, conveniadas com o poder público, 
visando ampliar a oferta de formação continuada e a produção de 
material didático acessível, assim como os serviços de acessibilidade 
necessários ao pleno acesso, participação e aprendizagem dos 
estudantes com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e 
altas habilidades ou superdotação matriculados na rede pública de 
ensino. *** 

 
4.11) Buscar parceria com instituições comunitárias, confessionais ou 

filantrópicas sem fins lucrativos, conveniadas com o poder público, a fim 
de favorecer a participação das famílias e da sociedade na construção 
do sistema educacional inclusivo. *** 
 

4.12) Promover, em parceria com a área da saúde (pediatria e puericultura), o 
acompanhamento e a verificação, através de Projeto de Estimulação 
Essencial, de crianças prematuras e/ou de baixo peso, dentre outros 
atrasos, antes dos três anos e 11 meses, para encaminhamento para a 
Escola Básica na Modalidade de Educação Especial.  
 

4.13) Criar projeto de prevenção de deficiências nos períodos de pré natal, 
peri natal e pós natal, em parceria com a Associação de Pais e Amigos 
dos Excepcionais de Lindoeste/APAE, com palestras, panfletos, vídeos,  
dentre outros mecanismos, ofertando a capacitação à Pastoral da 
Criança, Clubes de Mães, ensino fundamental – anos finais e ensino 
médio, dentre outros.  
 

4.14) Implantar, na rede municipal de ensino e na área da saúde, o serviço de 
fonoaudiologia e psicopedagogia, realizando concurso público ou outra 
forma de contratação, visando subsidiar a demanda de trabalho 
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pedagógico escolar junto aos alunos e professores da educação infantil 
e ensino fundamental – anos iniciais da rede municipal de ensino.  
 

META 5: alfabetizar todas as crianças, no máximo, até o final do 3º 
(terceiro) ano do ensino fundamental. 
 
ESTRATÉGIAS:  
 
5.1) Estruturar os processos pedagógicos de alfabetização nos anos iniciais 

do ensino fundamental, articulando-os com as estratégias desenvolvidas 
na pré-escola, com qualificação e valorização dos professores 
alfabetizadores e com apoio pedagógico específico, a fim de garantir a 
alfabetização plena de todas as crianças. *** 
 

5.2) Instituir instrumentos de avaliação específicos para aferir a alfabetização 
das crianças, aplicados a cada ano, implementando medidas 
pedagógicas para alfabetizar todos os alunos até o final do terceiro ano 
do ensino fundamental. *** 
 

5.3) Fomentar o desenvolvimento de práticas pedagógicas inovadoras que 
assegurem a alfabetização e favoreçam a melhoria do fluxo escolar e a 
aprendizagem dos alunos consideradas as diversas abordagens 
metodológicas e sua efetividade. *** 
 

5.4) Promover e estimular a formação inicial e continuada de professores 
para a alfabetização de crianças, com o conhecimento de novas 
tecnologias educacionais e práticas pedagógicas inovadoras, e ações de 
formação continuada de professores para a alfabetização. *** 
 

5.5) Apoiar a alfabetização das pessoas com deficiência, transtornos globais 
do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, considerando 
as suas especificidades, inclusive a alfabetização bilíngue de pessoas 
surdas, sem estabelecimento de terminalidade temporal.  *** 
 

 
META 6: oferecer educação em tempo integral em, no mínimo, 50% 
(cinqüenta por cento) das escolas públicas, de forma a atender, pelo 
menos, 25% (vinte e cinco por cento) dos(as) alunos(as) da educação 
básica.  
 
ESTRATÉGIAS:  
 
6.1) Promover, com o apoio da União, a oferta gradativa de educação básica 

pública em tempo integral, por meio de atividades de acompanhamento 
pedagógico e multidisciplinares, inclusive culturais e esportivas, de 
forma que o tempo de permanência dos alunos na escola, ou sob sua 
responsabilidade, passe a ser igual ou superior a sete horas diárias 
durante todo o ano letivo. */*** 
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6.2) Assegurar que as escolas públicas municipais tenham padrão 
arquitetônico e mobiliário adequado para atendimento em tempo 
integral. * 

 
6.3) Buscar a adesão ao programa nacional de ampliação e reestruturação 

das escolas públicas, por meio da instalação de quadras poliesportivas, 
laboratórios, inclusive de informática, espaços para atividades culturais, 
bibliotecas, auditórios, cozinhas, refeitórios, banheiros e outros 
equipamentos, bem como da produção de material didático e da 
formação de recursos humanos para a educação em tempo integral. 
*/*** 

 
6.4) Fomentar a articulação da escola com os diferentes espaços educativos, 

culturais e esportivos e com equipamentos públicos, como centros 
comunitários, bibliotecas, praças, parques e centro cultural. 
 

6.5) Estimular a oferta de atividades voltadas à ampliação da jornada escolar 
de alunos matriculados nas escolas da rede pública de educação básica. 
***  

 
6.6) Adotar medidas para otimizar o tempo de permanência dos alunos na 

escola, direcionando a expansão da jornada para o efetivo trabalho 
escolar, combinado com atividades recreativas, esportivas e culturais. 
*** 
 

 
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 para o IDEB: 
 

Ano 
Metas Projetadas 

2015 2017 2019 2021 

Anos Iniciais do Ensino 
Fundamental – Lindoeste 

5.3 5.6 5.9 6.1 

Anos Finais do Ensino 
Fundamental – Lindoeste 

5.1 5.4 5.6 5.9 

 
ESTRATÉGIAS:  
 
7.1) Assegurar que a maioria dos alunos do ensino fundamental da rede 

municipal alcance nível desejável de aprendizado em relação aos 
direitos e objetivos de aprendizagem e desenvolvimento de seu ano de 
estudo. * 

 
7.2) Implementar processo contínuo de autoavaliação das escolas da rede 

municipal de ensino, por meio da constituição de instrumentos de 
avaliação que orientem as dimensões a serem fortalecidas, destacando-
se a elaboração de planejamento estratégico, a melhoria contínua da 
qualidade educacional, a formação continuada dos profissionais da 
educação e o aprimoramento da gestão democrática.   
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7.3) Executar, em regime de colaboração com a União, o Plano de Ações 

Articuladas, dando cumprimento às metas de qualidade estabelecidas 
para a educação municipal voltadas à melhoria da gestão educacional, à 
formação de professores e profissionais de serviços e apoio escolares, à 
ampliação e ao desenvolvimento de recursos pedagógicos e à melhoria 
e expansão da infraestrutura física da rede escolar. * 

 
7.4) Assegurar as políticas públicas de forma a buscar atingir as metas do 

IDEB, diminuindo a diferença entre as escolas municipais com os 
menores índices, garantindo equidade da aprendizagem e reduzindo as 
desigualdades gradativamente. * 

 
7.5) Acompanhar e divulgar bienalmente os resultados pedagógicos dos 

indicadores do sistema nacional de avaliação da educação básica e do 
IDEB, relativos às escolas municipais, assegurando o acesso público às 
informações em sites oficiais do Município. * 

 
7.6) Incentivar a implementação de práticas pedagógicas inovadoras que 

assegurem a melhoria do fluxo escolar e a aprendizagem. *** 
 
7.7) Garantir transporte gratuito para todos os estudantes que moram na 

zona rural na faixa etária da educação escolar obrigatória, mediante 
renovação, padronização e ampliação da frota de veículos, de acordo 
com especificações definidas pelo Instituto Nacional de Metrologia, 
Qualidade e Tecnologia (INMETRO), visando reduzir a evasão escolar e 
o tempo médio de deslocamento.  */** 

 
7.8) Universalizar, até o quinto ano de vigência deste PME, com a 

colaboração da União, o acesso à rede mundial de computadores em 
banda larga de alta velocidade, promovendo a utilização pedagógica das 
tecnologias da informação e da comunicação. */***   

 
7.9) Apoiar a gestão escolar, garantindo a participação da comunidade 

escolar no planejamento e na aplicação dos recursos, visando à 
ampliação da transparência e ao efetivo desenvolvimento da gestão 
democrática. *** 

 
7.10) Assegurar aos alunos da rede municipal de ensino, em colaboração com 

a União, programas suplementares de material didático-escolar, 
transporte, alimentação e assistência à saúde. *  

 
7.11) Assegurar a todas as escolas públicas municipais de educação básica o 

acesso a energia elétrica e abastecimento de água tratada e garantir o 
acesso dos alunos a espaços para a prática esportiva, a bens culturais e 
artísticos e a equipamentos e laboratórios de informática e, em cada 
edifício escolar, garantir a acessibilidade às pessoas com deficiência.  * 

 
7.12) Buscar a adesão ao programa nacional de reestruturação e aquisição de 

equipamentos para escolas públicas, visando à equalização regional das 
oportunidades educacionais. */*** 
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7.13) Prover equipamentos e recursos tecnológicos digitais para a utilização 

pedagógica no ambiente escolar a todas as escolas públicas da 
educação básica, criando, inclusive, mecanismos para implementação 
das condições necessárias para a universalização das bibliotecas nas 
instituições educacionais, com acesso a redes digitais de computadores, 
inclusive a internet.  */*** 

 
7.14) Informatizar a gestão das escolas públicas municipais e da Secretaria 

Municipal de Educação, bem como aderir ao programa nacional de 
formação inicial e continuada para o pessoal técnico da Secretaria 
Municipal de Educação.  * 

 
7.15) Garantir políticas de combate à violência na escola, inclusive pelo 

desenvolvimento de ações destinadas à capacitação de educadores 
para detecção dos sinais de suas causas, como a violência doméstica e 
sexual, favorecendo a adoção das providências adequadas para 
promover a construção da cultura de paz e um ambiente escolar dotado 
de segurança para a comunidade escolar. *** 

 
7.16) Implementar políticas de inclusão e permanência na escola para 

adolescentes e jovens que se encontram em regime de liberdade 
assistida e em situação de rua, assegurando os princípios do Estatuto 
da Criança e do Adolescente, Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990.  *** 

 
 
7.17) Garantir nos currículos escolares, conteúdos de Educação Ambiental, 

bem como conteúdos sobre a História e as Culturas Afro-Brasileira e 
Indígenas e implementar ações educacionais, nos termos das Leis nºs 
10.639, de 9 de janeiro de 2003, e 11.645, de 10 de março de 2008, 
assegurando-se a implementação das respectivas Diretrizes 
Curriculares Nacionais, por meio de ações colaborativas com fóruns de 
educação para a diversidade étnico-racial, conselhos escolares, equipes 
pedagógicas e a sociedade civil. *** 

 
7.18) Consolidar a educação escolar do campo, respeitando a articulação 

entre os ambientes escolares e comunitários e garantindo o 
desenvolvimento sustentável e preservação da identidade cultural. *** 

  
7.19) Desenvolver currículos e propostas pedagógicas específicas para 

educação escolar para as escolas do campo, incluindo os conteúdos 
culturais correspondentes às respectivas comunidades e considerando o 
fortalecimento das práticas socioculturais, disponibilizando materiais 
didáticos específicos, inclusive para os alunos com deficiências, 
transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades e/ou 
superdotação.  *** 

 
7.20) Mobilizar, através das escolas, as famílias e setores da sociedade civil, 

articulando a educação formal com experiências de educação popular e 
cidadã, com os propósitos de que a educação seja assumida como 



 66 

responsabilidade de todos e ampliar o controle social sobre o 
cumprimento das políticas públicas educacionais. *** 

 
7.21) Promover a articulação dos programas da área da educação, com os de 

outras áreas, como saúde, trabalho e emprego, assistência social, 
esporte e cultura, possibilitando a criação de rede de apoio integral às 
famílias, como condição para a melhoria da qualidade educacional. * 

 
7.22) Universalizar, mediante articulação entre os órgãos responsáveis pelas 

áreas da saúde e da educação, o atendimento aos estudantes da rede 
escolar pública de educação básica por meio de ações de prevenção, 
promoção e atenção à saúde.   

 
7.23) Estabelecer ações efetivas especificamente voltadas para a promoção, 

prevenção, atenção e atendimento à saúde e à integridade física, mental 
e emocional dos profissionais da educação, como condição para a 
melhoria da qualidade educacional. ***  
 

7.24) Aderir ao Sistema Nacional de Avaliação, para fortalecer as políticas 
públicas e orientar as práticas pedagógicas. */*** 

 
7.25) Promover, em consonância com as Diretrizes do Plano Nacional do Livro 

e da Leitura, a formação de leitores e a capacitação de professores, e 
agentes da comunidade para atuar como mediadores da leitura, de 
acordo com a especificidade das diferentes etapas do desenvolvimento 
e da aprendizagem. ***    
 

7.26) Aderir ao Programa Nacional de Formação de Professores e de alunos 
para promover e consolidar política de preservação da memória 
nacional. * 
 

7.27) Estabelecer políticas de estímulo que melhorem o desempenho das 
escolas no IDEB, de modo a valorizar o mérito do corpo docente, da 
direção e da comunidade escolar.  

 
 
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 do PNE, 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) Aderir aos programas e às tecnologias estabelecidas em nível nacional 

e/ou estadual, para a correção de fluxo, acompanhamento pedagógico 
individualizado e recuperação e progressão parcial, bem como priorizar 
os estudantes com rendimento escolar defasado, considerando as 
especificidades dos segmentos populacionais considerados.  */**/*** 
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8.2) Assegurar a oferta de programas de educação de jovens e adultos para 

os segmentos populacionais considerados, que estejam fora da escola e 
com defasagem idade-série, associados a outras estratégias que 
garantam a continuidade da escolarização, após a alfabetização inicial, 
sempre que houver demanda. **/***  

 
8.3) Incentivar a oferta gratuita de educação profissional técnica por parte 

das entidades privadas de serviço social e de formação profissional, de 
forma concomitante ao ensino ofertado na rede escolar pública, para os 
segmentos populacionais considerados.  

 
8.4) Promover, em parceria com as áreas de saúde e assistência social, o 

acompanhamento e o monitoramento do acesso à escola para os 
segmentos populacionais considerados, identificar motivos de 
absenteísmo e colaborar para a garantia de frequência e apoio à 
aprendizagem, de maneira a estimular a ampliação do atendimento 
desses estudantes na rede pública regular de ensino. **/*** 

 
8.5) Promover busca ativa de jovens fora da escola pertencentes aos 

segmentos populacionais considerados, em parceria com as áreas de 
assistência social, saúde e proteção à juventude. *** 
 

 
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 do PNE, erradicar o 
analfabetismo absoluto e reduzir em 50% (cinquenta por cento) a taxa de 
analfabetismo funcional. 
 
ESTRATÉGIAS:  
 
9.1) Assegurar a oferta gratuita da educação de jovens e adultos a todos os 

que não tiveram acesso à educação básica na idade própria, sempre 
que houver demanda. */** 

 
9.2) Realizar diagnóstico dos jovens e adultos com ensino fundamental e 

médio incompletos, para identificar a demanda ativa por vagas na 
educação de jovens e adultos. ** 

 
9.3) Implementar ações de alfabetização de jovens e adultos com garantia de 

continuidade da escolarização básica. */** 
 
9.4) Buscar a adesão ao programa nacional de transferência de renda para 

jovens e adultos que frequentarem cursos de alfabetização. * 
 
9.5) Realizar chamadas públicas regulares para educação de jovens e 

adultos, promovendo-se busca ativa em regime de colaboração entre 
entes federados e em parceria com organizações da sociedade civil. **  
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9.6) Realizar avaliação, por meio de exames específicos, que permita aferir o 
grau de alfabetização de jovens e adultos com mais de quinze anos de 
idade. ** 

 
9.7) Fomentar ações de atendimento ao estudante da educação de jovens e 

adultos, em regime de colaboração, por meio de programas 
suplementares de transporte, alimentação e saúde. */**/*** 

 
9.8) Incentivar a implementação de projetos inovadores na educação de 

jovens e adultos que visem ao desenvolvimento de modelos adequados 
às necessidades específicas desses alunos. *** 

 
9.9) Estabelecer mecanismos e incentivos que integrem os segmentos 

empregadores, públicos e privados, e os sistemas de ensino, para 
promover a compatibilização da jornada de trabalho dos empregados 
com a oferta das ações de alfabetização e de educação de jovens e 
adultos.  

 
9.10) Aderir aos programas de capacitação tecnológica da população jovem e 

adulta, direcionados para os segmentos com baixos níveis de 
escolarização formal e para os alunos com deficiência, de forma que 
favoreçam a efetiva inclusão social e produtiva dessa população. */** 

 
9.11) Considerar, nas políticas públicas de jovens e adultos, as necessidades 

dos idosos, com vistas à promoção de políticas de erradicação do 
analfabetismo, ao acesso a tecnologias educacionais e atividades 
recreativas, culturais e esportivas, à implementação de programas de 
valorização e compartilhamento dos conhecimentos e experiência dos 
idosos e à inclusão dos temas do envelhecimento e da velhice nas 
escolas. */** 
 

 
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) Estimular a oferta do programa de educação de jovens e adultos 

voltado à conclusão do ensino fundamental e à formação profissional 
inicial, de forma a estimular a conclusão da educação básica. */**    

 
10.2) Viabilizar mecanismos de expansão das matrículas na educação de 

jovens e adultos, de modo a articular a formação inicial e continuada de 
trabalhadores com a educação profissional, objetivando a elevação do 
nível de escolaridade dos trabalhadores. */** 

 
10.3) Fomentar a integração da educação de jovens e adultos com a 

educação profissional, em cursos planejados, de acordo com as 
características do público da educação de jovens e adultos, inclusive 
na modalidade de educação a distância. */** 
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10.4) Ampliar as oportunidades profissionais dos jovens e adultos com 

deficiência e baixo nível de escolaridade, por meio do acesso à 
educação de jovens e adultos articulada à educação profissional. */**   

 
10.5) Buscar a adesão ao programa nacional de reestruturação e aquisição 

de equipamentos voltados à expansão e à melhoria da rede física de 
escolas públicas que atuam na educação de jovens e adultos integrada 
à educação profissional, garantindo acessibilidade à pessoa com 
deficiência. */**/*** 

 
10.6) Estimular a diversificação curricular da educação de jovens e adultos, 

de forma que haja a articulação da formação básica e a preparação 
para o mundo do trabalho, estabelecendo inter-relações entre teoria e 
prática, nos eixos da ciência, do trabalho, da tecnologia e da cultura e 
cidadania, de forma a organizar o tempo e o espaço pedagógicos 
adequados às características desses alunos. **/*** 

 
10.7) Fomentar a produção e/ou aquisição de material didático, o 

desenvolvimento de currículos e metodologias específicas, os 
instrumentos de avaliação, o acesso a equipamentos e laboratórios e a 
formação continuada de docentes da rede pública que atuam na 
educação de jovens e adultos articulada à educação profissional. **/*** 

 
10.8) Fomentar a oferta pública de formação inicial e continuada para 

trabalhadores articulada à educação de jovens e adultos, em regime de 
colaboração e com apoio de entidades privadas de formação 
profissional vinculadas ao sistema sindical e de entidades sem fins 
lucrativos de atendimento à pessoa com deficiência, com atuação 
exclusiva na modalidade. ** 

 
10.9) Buscar a adesão ao programa nacional de assistência ao estudante, 

compreendendo ações de assistência social, financeira e de apoio 
psicopedagógico que contribuam para garantir o acesso, a 
permanência, a aprendizagem e a conclusão com êxito da educação 
de jovens e adultos articulada à educação profissional. */*** 

 
10.10) Incentivar a implementação de mecanismos de reconhecimento de 

saberes dos jovens e adultos trabalhadores, a serem considerados na 
articulação curricular dos cursos de formação inicial e continuada e dos 
cursos técnicos de nível médio. *** 

 
 

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) Fomentar, junto ao poder público estadual e federal, a expansão da 

oferta de educação profissional técnica de nível médio na modalidade 
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de educação a distância, com a finalidade de ampliar a oferta e 
democratizar o acesso à educação profissional pública e gratuita. 

 
11.2) Estimular a expansão do estágio na educação profissional técnica de 

nível médio e do ensino médio regular, visando à formação de 
qualificações próprias da atividade profissional, à contextualização 
curricular e ao desenvolvimento da juventude.  

 
11.3) Fomentar a oferta de matrículas gratuitas de educação profissional 

técnica de nível médio pelas entidades privadas de formação 
profissional vinculadas ao sistema sindical e entidades sem fins 
lucrativos de atendimento à pessoa com deficiência, com atuação 
exclusiva na modalidade.  

 
11.4) Fomentar que a oferta de educação profissional no Município esteja 

articulada aos dados do mercado de trabalho e às consultas 
promovidas em entidades empresariais e de trabalhadores. 
 

 
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)  Estimular a ampliação da oferta de estágio na rede municipal como 

parte da formação na educação superior. 
 
12.2) Assegurar ações de incentivo à mobilidade estudantil para as 

instituições de educação superior da região, tendo em vista o 
enriquecimento da formação em nível superior. * 

 
12.3) Mapear a demanda e fomentar a oferta de formação de pessoal de 

nível superior, considerando as necessidades locais, a inovação 
tecnológica e a melhoria da qualidade da educação básica.  

 
12.4)  Buscar a adesão ao programa de composição de acervo digital de 

referências bibliográficas e audiovisuais para os cursos de graduação, 
assegurada a acessibilidade às pessoas com deficiência.  * 

 
12.5)  Assegurar mecanismos de apoio e fortalecimento da Associação 

Lindoestense de Universitários e Congêneres. 
  
 
META 13: elevar a qualidade da educação superior e ampliar a proporção 
de mestres e doutores do corpo docente em efetivo exercício no conjunto 
do sistema de educação superior para 75% (setenta e cinco por cento), 
sendo, do total, no mínimo, 35% (trinta e cinco por cento) doutores.  
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13.1) Estimular a participação da população em cursos de pós-graduação 
stricto sensu, em particular aqueles ligados às áreas de necessidades 
do Município. 

 
 
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:  
 
13.2) Estimular a participação dos profissionais do magistério em programas 

de mestrado.  
 

 
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 do 
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) Valorizar as práticas de ensino e os estágios dos cursos de formação 

de nível médio e superior dos profissionais da educação da rede 
municipal de ensino, visando a articulação entre a formação acadêmica 
e as demandas da educação básica municipal. 

 
15.2) Fomentar a oferta de cursos técnicos de nível médio e tecnológicos de 

nível superior destinados à formação, nas respectivas áreas de 
atuação dos profissionais da educação da rede municipal de outros 
segmentos que não os do magistério. * 

 
15.3) Implantar política de formação continuada aos profissionais da 

educação da rede municipal de ensino de outros segmentos que não 
os do magistério. * 

 
 

META 16: formar, em nível de pós-graduação, 50% (cinquenta por cento) 
dos professores da educação básica, até o último ano de vigência do 
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)  Garantir, em regime de colaboração, que todos os professores da 

educação básica tenham formação continuada, e fomentar a oferta de 
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pós-graduação por parte das instituições de educação superior 
existentes na região, de forma orgânica e articulada às políticas de 
formação do Município. */**/***  

 
16.2) Buscar a adesão ao programa de composição de acervo de obras 

didáticas, paradidáticas e de literatura e de dicionários, e programa 
específico de acesso a bens culturais, a serem disponibilizados para os 
professores da rede pública de educação básica, favorecendo a 
construção do conhecimento e a valorização da cultura da 
investigação. * 

 
16.3) Aderir ao programa nacional de disponibilização de recursos para 

acesso a bens culturais pelo magistério público, fortalecendo a 
formação dos professores das escolas públicas de educação básica, 
por meio das ações do Plano Nacional do Livro e Leitura. * 

 
 
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 do PNE.  
 
ESTRATÉGIAS:  
 
17.1) Acompanhar a atualização progressiva do valor do piso salarial 

nacional para os profissionais do magistério público da educação 
municipal, assegurando esta atualização nas respectivas tabelas 
salariais do Plano de Carreira. * 

 
 
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) Assegurar, na rede municipal de ensino que, até o início do terceiro 

ano de vigência deste PME, 90% (noventa por cento), no mínimo, dos 
respectivos profissionais do magistério e 50% (cinquenta por cento), no 
mínimo, dos respectivos profissionais da educação não docentes sejam 
ocupantes de cargos de provimento efetivo.  

 
18.2) Assegurar acompanhamento dos profissionais iniciantes da rede 

municipal de ensino, a fim de fundamentar, com base em avaliação 
documentada, a decisão pela efetivação após o estágio probatório.  
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18.3) Buscar a adesão à prova nacional na realização de concursos públicos 
de admissão de profissionais do magistério da educação básica pública 
municipal. * 

 
18.4) Assegurar aos profissionais do magistério da rede municipal de ensino, 

licenças remuneradas e incentivos para qualificação profissional, 
inclusive em nível de pós-graduação stricto sensu.  

 
18.5) Considerar as especificidades socioculturais das escolas do campo no 

provimento de cargos efetivos para essas escolas. *** 
 
18.6) Assegurar, na rede municipal de ensino, a existência de Comissão 

Permanente de profissionais da educação, para subsidiar a 
reestruturação e implementação do Plano de Carreira de acordo com 
as mudanças da legislação educacional. * 

 
18.7) Viabilizar a implantação de plano de carreira para os profissionais da 

educação não docentes da rede municipal de ensino. 
 
 
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) Regulamentar o processo de designação de diretores das escolas 

municipais, dentre servidores efetivos da área e com formação mínima 
para exercício da função, considerando, para a nomeação, critérios 
técnicos de mérito e desempenho. 

 
19.2) Aderir aos programas de apoio e formação de conselheiros dos 

conselhos de acompanhamento e controle social do FUNDEB, dos 
conselhos de alimentação escolar e de outros e aos representantes 
educacionais em demais conselhos de acompanhamento de políticas 
públicas, garantindo a esses colegiados recursos financeiros, espaço 
físico adequado, equipamentos e meios de transporte para visitas à 
rede escolar, com vistas ao bom desempenho de suas funções. */*** 

 
19.3) Constituir Fórum Permanente de Educação, com o intuito de coordenar 

as conferências municipais, bem como efetuar o acompanhamento da 
execução deste PME. 

 
19.4) Incentivar o fortalecimento das associações de pais, assegurando-lhes, 

inclusive, espaços adequados e condições de funcionamento nas 
escolas e fomentando a sua articulação orgânica com os conselhos 
escolares, por meio das respectivas representações. ***  
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19.5) Constituir Conselho Municipal de Educação e conselhos escolares nas 
instituições da rede municipal de ensino, assegurando condições de 
funcionamento autônomo. 

 
19.6) Estimular a participação e a consulta de profissionais da educação, 

alunos e seus familiares na formulação dos projetos político-
pedagógicos, currículos escolares, planos de gestão escolar e 
regimentos escolares. *** 

 
19.7) Favorecer processos de autonomia pedagógica, administrativa e de 

gestão financeira nos estabelecimentos de ensino, promovendo na 
rede municipal de ensino, estudos para a possível implantação do 
fundo rotativo. ***  

 
19.8) Assegurar a oferta de cursos de formação para os gestores escolares 

municipais, a fim de subsidiar a definição de critérios objetivos para o 
provimento destas funções. * 

 
19.9) Estabelecer mecanismos para fortalecer e dinamizar as APMFs das 

instituições 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) Aperfeiçoar e ampliar os mecanismos de acompanhamento e controle 

da arrecadação dos impostos municipais. 
 

20.2) Destinar, na forma da lei, à manutenção e desenvolvimento do ensino, 
a parcela da participação no resultado ou da compensação financeira 
pela exploração de petróleo e gás natural e outros recursos. * 

 
20.3) Assegurar a transparência e o controle social na utilização dos 

recursos públicos aplicados em educação, especialmente a realização 
de audiências públicas, a manutenção dos dados nos portais 
eletrônicos de transparência e a capacitação dos membros do 
Conselho de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB. *  

 
20.4) Implementar o custo aluno qualidade (CAQ) nos termos da legislação 

em vigor. * 
 

20.5) Dar cumprimento à Lei de Responsabilidade Educacional, assegurando 
padrão de qualidade na educação básica. * 

 
(*) O cumprimento desta Estratégia depende da colaboração da União. 
(**) O cumprimento desta Estratégia depende da colaboração do Estado. 
(***) O cumprimento desta Estratégia, ao que se refere às instituições de ensino que não são 
da rede municipal, depende dos programas e/ou da iniciativa de cada mantenedora.  



 75 

 
V - ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO PLANO 

 
 
A implantação com sucesso, do Plano Municipal de Educação – PME, no 
município de Lindoeste, depende, não somente da mobilização e vontade 
política das forças sociais e institucionais, mas, também, de mecanismos e 
instrumentos de acompanhamento e avaliação nas diversas ações, a serem 
desenvolvidas no ensino, durante os dez anos de sua vigência. 
 

O Órgão Municipal de Educação, na figura do Dirigente Municipal de 
Educação, e o Conselho Municipal de Educação são responsáveis pela 
coordenação do processo de implantação e consolidação do Plano, formando 
em conjunto o “Grupo de Avaliação e Acompanhamento do PME”. 
Desempenhará também um papel essencial nessas funções, o Poder 
Legislativo, o Poder Judiciário e a Sociedade Civil Organizada. Assim, sob uma 
ótica ampla e abrangente, o conjunto das instituições envolvidas, sejam elas 
governamentais ou não, assumirá o compromisso de acompanhar e avaliar as 
metas e estratégias aqui estabelecidas, sugerindo sempre que necessário, as 
intervenções para correção ou adaptação no desenvolvimento das metas. 
 

As metas nacionais e estratégias deste Plano, somente poderão ser 
alcançadas se ele for concebido e acolhido como Plano do Município, mais do 
que Plano de Governo e, portanto, assumido como um compromisso da 
sociedade para consigo mesma. Sua aprovação pela Câmara Municipal, o 
acompanhamento e a avaliação pelas instituições governamentais e pela 
sociedade civil, são fatores decisivos para que a educação produza a grande 
mudança no panorama do desenvolvimento educacional, propiciando a 
inclusão social e a cidadania plena. 
 

É fundamental que a avaliação seja efetivamente realizada, de forma periódica 
e contínua e que o acompanhamento seja voltado à análise de aspectos 
qualitativos e quantitativos do desempenho do PME, tendo em vista a melhoria 
e o desenvolvimento do mesmo. 
 

Para isto, deverão ser instituídos mecanismos de avaliação e 
acompanhamento, necessários para monitorar continuamente durante os dez 
anos de vigência, a execução do PME.  
 

A primeira avaliação técnica será realizada no segundo ano após sua 
implantação, e as posteriores a cada dois anos.  
 

Além da avaliação técnica, realizada periodicamente, poderão ser feitas 
avaliações contínuas, com a participação das comissões de elaboração do 
PME, com a sociedade civil organizada, por meio de conferências, audiências, 
encontros e reuniões, organizadas pelo Grupo de Avaliação e 
Acompanhamento. 
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Os instrumentos de avaliação instituídos em nível nacional e estadual são 
subsídios e informações necessárias ao acompanhamento e à avaliação do 
PME, os quais devem ser analisados e utilizados como meio de verificar se as 
prioridades, metas e estratégias propostas no PME estão sendo atingidas, bem 
como se as mudanças necessárias estão sendo implementadas. 
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DOCUMENTOS CONSULTADOS 

 
 
Constituição Federal de 1988. 
 
Decreto nº 3.298, de 20 de dezembro de 1999, que regulamenta a Lei no 
7.853, de 24 de outubro de 1989, dispõe sobre a Política Nacional para a 
Integração da Pessoa Portadora de Deficiência, consolida as normas de 
proteção, e dá outras providências. 
 
Decreto nº 5.154, de 23 de julho de 2004, que regulamenta o § 2º do art. 36 e 
os arts. 39 a 41 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece 
as diretrizes e bases da educação nacional, e dá outras providências. 
 
Lei nº 7.853, de 24 de outubro de 1989, que dispõe sobre o apoio às pessoas 
portadoras de deficiência, sua integração social, sobre a Coordenadoria 
Nacional para Integração da Pessoa Portadora de Deficiência - Corde, institui a 
tutela jurisdicional de interesses coletivos ou difusos dessas pessoas, disciplina 
a atuação do Ministério Público, define crimes, e dá outras providências. 
 
Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, que dispõe sobre o Estatuto da Criança e 
do Adolescente. 
 

Lei nº 9.394/96, de 23 de dezembro de 1996. Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional (LDBEN).  
 
Lei nº 10.639, de 09 de janeiro de 2003, que altera a Lei no 9.394, de 20 de 
dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, 
para incluir no currículo oficial da Rede de Ensino a obrigatoriedade da 
temática "História e Cultura Afro-Brasileira". 
 
Lei nº 11.494/07, de 20 de junho de 2007, que regulamenta o Fundo de 
Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação – FUNDEB. 
 
Lei nº 11.645, de 10 de março de 2008, que altera a Lei no 9.394, de 20 de 
dezembro de 1996, modificada pela Lei no 10.639, de 9 de janeiro de 2003, que 
estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, para incluir no currículo 
oficial da rede de ensino a obrigatoriedade da temática “História e Cultura Afro-
Brasileira e Indígena”. 
 
Lei nº 12.101, de 27 de novembro de 2009, que dispõe sobre a certificação das 
entidades beneficentes de assistência social; regula os procedimentos de 
isenção de contribuições para a seguridade social; altera a Lei no 8.742, de 7 
de dezembro de 1993; revoga dispositivos das Leis nos 8.212, de 24 de julho de 
1991, 9.429, de 26 de dezembro de 1996, 9.732, de 11 de dezembro de 1998, 
10.684, de 30 de maio de 2003, e da Medida Provisória no 2.187-13, de 24 de 
agosto de 2001. 
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Lei nº 12.244, de 24 de maio de 2010, que dispõe sobre a universalização das 
bibliotecas nas instituições de ensino do País. 
 
Lei nº 13.005, de 25 de junho de 2015, que aprova o Plano Nacional de 
Educação – PNE. 
 
Lei Municipal nº 280, de 28 de abril de 2003, que dispõe sobre o Plano de 
Cargos, Carreira e Remuneração do Magistério Público Municipal.  
 
Lei Municipal nº 677, de 06 de junho de 2012, que cria o cargo de Educador 
Infantil. 
 
Resolução CNE/CEB nº 4, de 2 de outubro de 2009, que institui Diretrizes 
Operacionais para o atendimento Educacional Especializado na Educação 
Básica, modalidade Educação Especial.  
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SITES CONSULTADOS 

 
 
www.inep.gov.br 
 
www.seed.pr.gov.br/diaadia/escola 
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