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1. APRESENTAÇÃO 

 

O Plano Municipal de Educação de São José da Boa Vista – PME foi 

aprovado sob a Lei Municipal nº 852 de 23 de junho de 2015, publicado no Correio 

de Notícias no dia 24 de junho de 2015. Desde então todo planejamento das ações 

educacionais do município é projetado em consonância com as metas e estratégias 

do PME. É um dos principais instrumentos de política pública educacional, pois 

orienta a gestão educacional e referenda o controle social e a participação cidadã. 

De acordo com o Plano, as metas e suas respectivas estratégias devem ser 

executadas dentro do prazo de vigência e a cada 4 (quatro) anos ao longo do 

período de vigência do mesmo, a Comissão Executiva e de Sistematização do 

Plano Municipal de Educação, deverá disponibilizar estudos para aferir a evolução 

no cumprimento das metas estabelecidas, tendo como referência estudos e 

resultados de pesquisas nacionais, por amostra ou demais dados disponíveis. 

É fundamental lembrar que para toda ação planejada, é necessário, avaliar 

periodicamente se a mesma está decorrendo conforme previsto e, por outro, 

analisar se os resultados são de fato os pretendidos. Assim, a apresentação dos 

dados coletados não deve ficar na superficialidade. Tendo como base esses 

resultados devemos enfrentar os desafios na superação das dificuldades, com 

políticas efetivas de investimentos, no aperfeiçoamento das práticas educacionais. 

Nesse contexto, apesar do cenário adverso e dos obstáculos enfrentados, não 

podemos deixar de considerar a importância do plano para o desenvolvimento das 

políticas públicas, em que são necessários mecanismos de acompanhamento e 

avaliação para aferir e com isso até replanejar, se for o caso. 

A execução das metas do PME é uma ação conjunta entre as secretarias de 

educação, instituições de ensino, movimentos sociais, associações representativas 

e sociedade civil, o que promove uma ampla análise e reflexão da situação 

educacional de nosso município, assim, cabe a todos os envolvidos envidar 

esforços para que o plano de educação cumpra sua finalidade, traduzindo suas 

diretrizes, metas e estratégias. 
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2. PROCESSO DE MONITORAMENTO DA EXECUÇÃO DO PME 

 

A Avaliação do Plano Municipal de Educação do Município de São José da 

Boa Vista consiste na observação dos indicadores estabelecidos de acordo com 

documento elaborado pela Equipe Técnica de Apoio à Comissão Executiva, 

relacionado ao cumprimento das diretrizes, metas e estratégias previstas, 

apresentados através dos relatórios anuais de monitoramento. 

Algumas informações importantes acabaram ficando defasadas, tendo em 

vista que o último CENSO realizado foi no ano de 2010. Ocorre ainda, em alguns 

casos, falta de dados, impossibilitando a aferição dos indicadores sugeridos no 

Plano, tendo em vista que não estão disponíveis através de fontes oficiais. 

Nesse contexto e seguindo orientações técnicas da Avaliadora Educacional – 

AE Técnico do NRE, além do CENSO do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística – IBGE, foram utilizadas outras fontes de informações oficiais, como 

Instituto Nacional de Pesquisas e Estudos Educacionais – INEP, Instituto 

Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social – IPARDES, Portal do MEC, 

entre outros. 

O relatório de avaliação apresenta dois resultados por indicador, sendo o 

primeiro baseado em informações do CENSO 2010 em conjunto com informações 

educacionais com fontes oficiais, e outra, que se constituiu na junção das 

informações educacionais oficiais e uma estimativa populacional, produzida com 

base nos dados do município. 

Destacamos a existência de indicadores onde, apesar algumas das 

informações encaminhadas, estas ainda foram insuficientes para gerar e aferir 

resultados de suas metas. 

Sendo assim, os indicadores que não possuem fontes oficiais, até que sejam 

divulgados dados oficiais não terão como ser aferidos. 

Para o início da avaliação foi realizada verificação da sintonia entre as metas 

do plano com os instrumentos orçamentários do Município e Meta monitorada dos 

Indicadores de cada ano. 
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A metodologia para “Monitoramento e Avaliação do Plano Municipal de 

Educação” utilizada neste processo foi desenvolvida em 4 etapas: Organizar o 

trabalho, Estudar o plano, Monitorar as metas e estratégias continuamente e Avaliar 

o plano periodicamente. 

 

3. AVALIAÇÃO DAS METAS E ESTRATÉGIAS 

 

I. Educação Infantil 

 

Meta 1 - Universalizar, até 2016, a educação infantil na pré-escola para as 

crianças de quatro a 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 três anos até 2024. 

A educação infantil é a primeira etapa da educação básica, a única que está 

vinculada a uma idade própria: atende crianças de zero a três anos na creche e de 

quatro e cinco anos na pré-escola. Tem como finalidade o desenvolvimento integral 

da criança, em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social, 

complementando a ação da família e da comunidade (LDB, art.29). 

(http://educacaointegral.mec.gov.br/educacao-infantil) 

A matrícula nas turmas da pré-escola tornou-se obrigatória para crianças de 

quatro e cinco anos, devendo ocorrer em espaços institucionais, coletivos, não 

domésticos, públicos ou privados, caracterizados como estabelecimentos 

educacionais e submetidos a múltiplos mecanismos de acompanhamento e 

controle social.  

A comissão, ao analisar os dados do desenvolvimento da Meta 1 - Educação 

Infantil constatou que as matrículas encontram-se em expansão, com significativa 

mudança na forma como hoje se compreende a função social e política desse nível 

de ensino e a concepção de criança em seu processo de aprendizado e 

desenvolvimento. 

http://educacaointegral.mec.gov.br/educacao-infantil
http://educacaointegral.mec.gov.br/educacao-infantil
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É preciso universalizar a educação infantil, assegurando a qualidade da 

educação oferecida para essa etapa. O foco deve ser no desenvolvimento da 

criança em todos os seus aspectos. Assim, compreendem-se ser de suma 

importância, na rotina das instituições de ensino, as brincadeiras e as múltiplas 

linguagens. 

 

Indicador 

(1.A) 

Percentual da população de quatro a cinco anos que frequenta a 

escola/creche (Taxa de atendimento escolar) 

META 
PREVISTA 

PARA O 
PERÍODO 

 
META ALCANÇADA NO PERÍODO 

 
FONTE DO INDICADOR 

 

100% 
DADO OFICIAL* 65,5% PNE em Movimento - 2º Ciclo 

2018 - INEP 

       DADO MUNICIPAL* 
       94,23% Ipardes e Censo Escolar 

2019 

Após o monitoramento da meta, constatou-se que houve realização de Busca 

Ativa, e com isso comprovou-se que o município atende toda a demanda nesta 

faixa etária (Anexo I). No entanto, a meta ainda não foi atingida pelo fato de 5,77% 

das crianças nascidas no município, mudaram-se para outros municípios. 

Registramos que, os 61,68% da população de zero a três anos, não atendida, 

são os pais que não demonstram interesse que os filhos freqüentem a 

escola/creche. De 100% da procura para atendimento na creche, atendemos 

90,16% em 2019, e 9,84% encontra-se em fila de espera (Anexo II), com previsão 

de atendimento em 2020. 

Como uma das metas para consolidar o compromisso e a responsabilidade 

para com o Ensino Público Municipal, encontra-se em fase final de obra, uma nova 

Indicador 

(1.B) 

Percentual da população de zero a três anos que frequenta 
escola/creche (taxa de atendimento escolar) 

META 
PREVISTA 
PARA O 

PERÍODO 

 
META ALCANÇADA NO PERÍODO 

 
FONTE DO INDICADOR 

50% 

DADO OFICIAL*        22,2% 
PNE em Movimento - 2º Ciclo 

2018 - INEP 

    DADO MUNICIPAL* 38,32% 
Ipardes e Censo Escolar 

2019 
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Creche, com previsão de entrega para o final do ano letivo de 2020, atendendo 

assim, com qualidade a demanda do município. 

 

II. Ensino Fundamental 

 

Meta 02 – Universalizar o ensino fundamental de 9 (nove) anos para toda a 

população de 6 (seis) a 14 (quatorze) anos e garantir que, pelo menos, 95% 

(noventa e cinco por cento) dos alunos concluam essa etapa na idade 

recomendada até 2024. 

A expansão da obrigatoriedade do acesso à educação escolar e, mais 

especificamente, a universalização da educação básica, mesmo sendo garantidas, 

constitucionalmente, como um direito de todos, nos remete a seguinte reflexão: 

garantir que toda criança seja matriculada na escola não garante que esta etapa da 

educação esteja sendo universalizada. 

Desta feita, é visível e significativa a importância da universalização do acesso 

ao ensino fundamental porque as contradições passam a voltar-se, principalmente, 

para a qualidade da educação básica, notadamente para o ensino fundamental, 

com o intuito de não tornar inócua a democratização do acesso. 

Portanto, a democratização do ensino não se dá somente pela garantia do 

acesso, requerendo sua oferta com qualidade com o intuito de otimizar a 

permanência dos estudantes e, desse modo, contribuir para a melhoria dos 

processos formativos. Assim, a democratização de uma educação pública de 

qualidade significa propiciar o acesso aos bens culturais que permeiam as 

disciplinas, os saberes e os valores de cada instituição escolar e que são passados 

aos alunos. 

 

Indicador 

(2.A) 

Percentual da população de 6 (seis) a 14 (catorze) anos que frequenta a 
escola 

META 
PREVISTA 
PARA O 

PERÍODO 

 
META ALCANÇADA NO PERÍODO 

 
FONTE DO INDICADOR 
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100% 

DADO OFICIAL* 99,2% 
PNE em Movimento - 2º Ciclo 

2018 - INEP 

    DADO MUNICIPAL* *100% Ipardes e Censo Escolar  
2019 

*Anexo III 

Indicador 

(2.B) 
Percentual de pessoas de 16 (dezesseis) anos com, pelo menos, o ensino 

fundamental concluído 

META 
PREVISTA 
PARA O 

PERÍODO 

 
META ALCANÇADA NO PERÍODO 

 
FONTE DO INDICADOR 

95% 

DADO OFICIAL* 77,9% 
PNE em Movimento - 2º Ciclo 

2018 - INEP 

    DADO MUNICIPAL*          77,9% Censo Escolar  2019 

Sendo o ensino fundamental anos finais de competência do Estado, não há 

investimentos aplicados nem previstos pelo município em relação a essa 

modalidade de ensino. 

 

III.  Ensino Médio 

 

Meta 03 - Universalizar, até 2016, o atendimento escolar para toda a população 

de 15 (quinze) a 17 (dezessete) anos e elevar, até 2024, a taxa líquida de 

matrículas no ensino médio para 85% (oitenta e cinco por cento). 

A Meta 3 objetiva, além de universalizar o acesso à educação entre a 

população de 15 a 17 anos, garantir que, ao menos, 85% desses jovens estejam 

frequentando o ensino médio, que corresponde à etapa de ensino considerada 

adequada para essa faixa etária. De forma articulada, os dois objetivos da Meta 

consistem em universalizar o acesso à educação básica e induzir sua conclusão 

até os 17 anos de idade. 

A competência de atendimento deste nível de ensino é do Estado, conforme 

prevê Artigo 10 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, Os estados incumbir-

se-ão de: VI - assegurar o ensino fundamental e oferecer, com prioridade, o ensino 

médio a todos que o demandarem, respeitado o disposto no art. 38 desta Lei; Dessa 
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forma, não há investimentos aplicados nem previstos nas estratégias pelo município 

em relação a essas estratégias. 

Indicador 

(3.A) 
Percentual da população de 15 (quinze) a 17 (dezessete) anos que 

frequenta a escola 

META 
PREVISTA 
PARA O 

PERÍODO 

 
META ALCANÇADA NO PERÍODO 

 
FONTE DO INDICADOR 

100% 

DADO OFICIAL* 75,0% 
PNE em Movimento - 2º Ciclo 

2018 - INEP 

    DADO MUNICIPAL* 66,10% Ipardes e Censo Escolar 
2019 

 

Indicador 

(3.B) 
Taxa de escolarização líquida no ensino médio da população de 15 

(quinze) a 17 (dezessete) anos 

META 
PREVISTA 
PARA O 

PERÍODO 

 
META ALCANÇADA NO PERÍODO 

 
FONTE DO INDICADOR 

85% 

DADO OFICIAL* 46,9% 
PNE em Movimento - 2º Ciclo 

2018 - INEP 

    DADO MUNICIPAL* 46,9% PNE em Movimento - 2º Ciclo 
2018 - INEP 

 

Não é possível constatar se houve evolução nos indicadores 3A e 3B, pois o 

último Censo Populacional do IBGE é de 2010 e não foi realizado outro para fazer 

comparativo. O atendimento do ensino médio, no município, acontece na Rede 

Estadual de Ensino.  

 

IV. Educação Especial 

 

Meta 04 - Universalizar, para a população de 4 (quatro) a 17 (dezessete) anos 

com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades 

ou superdotação, o acesso à educação básica e ao atendimento educacional 

especializado, preferencialmente, na rede regular de ensino, com a garantia 

de sistema educacional inclusivo, de salas de recursos multifuncionais, 
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classes, escolas ou serviços especializados, públicos ou conveniados. 

A construção de uma escola para todos, na perspectiva da educação 

inclusiva, redimensiona o papel da escola, antes restrito ao encaminhamento para 

outros serviços que, quase sempre, só reforçava a individualização do problema e 

desresponsabilizavam a instituição educacional das necessidades educacionais 

especiais do aluno.  

Questões atuais desafiam a escola a pensar em um projeto de educação 

inclusiva, com todos os recursos e serviços necessários, para todos que deles 

necessitarem, tais como tecnologia assistiva, recursos de acessibilidade, material e 

mobiliário adaptado, salas de recursos multifuncionais, meios auxiliares de 

locomoção, profissional de apoio, no que diz respeito à alimentação, higiene e 

locomoção; professor de educação especial, seja no contexto das salas de 

recursos multifuncionais ou no contexto de atuar, colaborativamente, com os 

professores regentes no espaço da classe comum em que tenha matriculados 

alunos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas 

habilidades/superdotação. 

 

Indicador 

(4.A) 
Percentual da população de 4 (quatro) a 17 (dezessete) anos com 

deficiência que frequenta a escola 

META 
PREVISTA 
PARA O 

PERÍODO 

 
META ALCANÇADA NO PERÍODO 

 
FONTE DO INDICADOR 

100% 

DADO OFICIAL* 74% 
PNE em Movimento - 2º Ciclo 

2018 - INEP 

    DADO MUNICIPAL* 100% IPARDES e Censo Escolar 
2019 

 

Indicador 

(4.B) 

Percentual de matrículas em classes comuns do ensino regular e/ou EJA 
da educação básica de alunos de 4 (quatro) a 17 (dezessete) anos de idade 

com deficiência, TGD e altas habilidades ou superdotação 

META 
PREVISTA 
PARA O 

PERÍODO 

 
META ALCANÇADA NO PERÍODO 

 
FONTE DO INDICADOR 
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100% 

DADO OFICIAL* 67,1% 
PNE em Movimento - 2º Ciclo 

2018 - INEP 

    DADO MUNICIPAL* 100% Censo Escolar 2019 

 

A política que norteia as ações da educação especial no município de São 

José da Boa Vista, está centrada no fortalecimento do processo de inclusão escolar 

dos alunos público alvo da educação especial, a saber alunos com deficiência, 

transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades/superdotação e 

acontece de forma transversal perpassando por todos os níveis e modalidades de 

ensino por meio do Atendimento Educacional Especializado (AEE). 

Embora ainda haja espaço para uma atuação mais eficaz, o município 

mediante mecanismos de criação de sistemas de informação, vem buscando 

conhecer a demanda real de atendimento às necessidades educacionais especiais 

dessa parcela do alunado, organizando-se para o atendimento a esses educandos, 

com vistas a assegurar as condições necessárias para uma educação de qualidade 

para todos. 

No tocante às políticas de apoio aos alunos, público-alvo da educação 

especial, o município tem oferecido, com maior intensidade na rede pública de 

ensino, serviços de Apoio Pedagógico Especializado, que caracterizam-se pelos 

recursos humanos e materiais que apoiam o processo de ensino e de aprendizagem 

dos alunos, público-alvo da educação especial. Para tanto, estabelece-se, como 

apoio pedagógico especializado, os seguintes recursos: Atendimento Educacional 

Especializado oferecido em Sala de Recursos Multifuncionais, e uma equipe 

técnica responsável por acompanhar o desenvolvimento dos trabalhos nas 

unidades de ensino. 

 

V. Alfabetização 

 

Meta 05 - Alfabetizar, com aprendizagem adequada, todas as crianças, no 

máximo, até o final do 3º (terceiro) ano do ensino fundamental. 
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A alfabetização eficiente é determinante para que as aprendizagens em todas 

as áreas do conhecimento ocorram, ao longo de toda a vida, e o exercício da 

cidadania aconteça, de fato, nos planos pessoais e profissionais, pois, entende-se 

que ALFABETIZAÇÃO não é apenas o domínio da leitura, escrita ou dos cálculos 

matemáticos, mas o desenvolvimento integral das crianças com habilidades 

compatíveis aos desafios atuais, marcados por avanços tecnológicos e científicos 

cada vez mais rápidos. 

A rede pública de ensino do município de São José da Boa Vista, participou do 

Pacto Nacional Pela Alfabetização na Idade Certa (PNAIC). Durante a formação 

PNAIC 2013/2018, podemos constatar que houve um avanço considerável em 

relação ao aprendizado dos alunos; mudanças positivas no desenvolvimento da 

prática docente; material didático específico para a alfabetização, acervo de 

literatura infantil, jogos pedagógicos; desenvolvimento crítico e reflexivo dos 

professores e principalmente o aumento do índice do IDEB no município. 

Em 2019 os alunos do 3º ano do ensino fundamental, foram avaliados através 

da Prova Paraná - Avaliação Diagnóstica de Fluência, a qual tem como objetivo 

avaliar a fluência da leitura dos educandos. 
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Indicador 

(5.A) 
Estudantes com proficiência insuficiente em Leitura (Nível 1 da escala de 

proficiência) 

META 
PREVISTA 
PARA O 

PERÍODO 

 
META ALCANÇADA NO PERÍODO 

 
FONTE DO INDICADOR 

0% 

DADO OFICIAL* 2,4% 
PNE em Movimento - 2º Ciclo 

2018 – INEP 

    DADO MUNICIPAL* 0,0% Prova Paraná 2019 e Censo 
Escolar 2019 

 

Em Escrita e Matemática foram realizadas avaliações diagnósticas pela rede, 

mas para os indicadores foi utilizada a última avaliação externa realizada, a ANA – 

Avaliação Nacional de Alfabetização realizada em 2016. 

 

Indicador 

(5.B) 
Estudantes com proficiência insuficiente em Escrita (Níveis 1, 2 e 3 da 

escala de proficiência) 

META 
PREVISTA 
PARA O 

PERÍODO 

 
META ALCANÇADA NO PERÍODO 

 
FONTE DO INDICADOR 

0% 

DADO OFICIAL* 7,1% 
PNE em Movimento - 2º Ciclo 

2018 – INEP 

    DADO MUNICIPAL* 3,84% ANA 2016 e Censo Escolar 
2019 

 

Indicador 

(5.C) 
Estudantes com proficiência insuficiente em Matemática (Níveis 1 e 2 da 

escala de proficiência) 

META 
PREVISTA 
PARA O 

PERÍODO 

 
META ALCANÇADA NO PERÍODO 

 
FONTE DO INDICADOR 

0% 

DADO OFICIAL* 36,9% 
PNE em Movimento - 2º Ciclo 

2018 – INEP 

    DADO MUNICIPAL* 30,19% ANA 2016 e Censo Escolar 
2019 

 

Com o intuito de colaborar com as unidades escolares na promoção da 

alfabetização dos alunos dos anos iniciais até o 3º ano do ensino fundamental, o 
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município deu continuidade a ações de formação com os professores e aderiu ao 

Programa Mais Alfabetização. Pode se comprovar que os trabalhos realizados pela 

rede na alfabetização têm alcançado o objetivo proposto, pois os resultados obtidos 

pelo município na Prova Paraná Mais, realizada com os alunos do 5º ano do ensino 

fundamental foram satisfatórios, em Língua Portuguesa Abaixo do básico até 150 o 

município ficou com 0,0% e em Matemática Abaixo do básico até 175 ficou com 

1,8%. 

 

 

 

 

VI. Educação Integral 

 

Meta 06 - Oferecer educação em tempo integral em, no mínimo, 50% (cinquenta 

por cento) das escolas públicas, de forma a atender, pelo menos, 25% (vinte e 

cinco por cento) dos alunos da educação básica. 
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É evidente que ao desenvolver a educação integral, a escola necessita 

propiciar ao aluno aprendizagens desafiadora com a intenção de favorecer a prática 

de valores que aprimorem o processo de sociabilidade. 

Nesse sentido, o currículo deve ser repensado de forma a garantir o direito à 

aprendizagem e ao desenvolvimento dos estudantes, por meio de ações e 

atividades que contemplem a promoção de atitudes que se materializam na 

formação humana integral, gerando a reflexão crítica e a autonomia dos 

estudantes. 

Assim, torna-se possível inferir que uma nova configuração da organização 

das atividades deva ser pensada como necessária para superar a histórica divisão 

de turnos de um tempo de escolarização formal, valorizando os múltiplos saberes 

passíveis de desenvolvimento em uma educação integral. 

 

Indicador 

(6.A) 
Percentual de alunos da educação básica pública em tempo integral 

META 
PREVISTA 
PARA O 

PERÍODO 

 
META ALCANÇADA NO PERÍODO 

 
FONTE DO INDICADOR 

25% 

DADO OFICIAL* 6,4% 
PNE em Movimento - 2º Ciclo 

2018 – INEP 

    DADO MUNICIPAL* 16,0% Censo Escolar 2019 

 

As redes públicas de ensino do município têm planejado atender, de forma 

gradativa, o ensino em tempo integral, até o término da vigência do Plano. 

 

Indicador 

(6.B) 
Percentual de escolas públicas com, ao menos, um aluno que permanece, 

no mínimo, 7 horas diárias em atividades escolares 

META 
PREVISTA 
PARA O 

PERÍODO 

 
META ALCANÇADA NO PERÍODO 

 
FONTE DO INDICADOR 

50% DADO OFICIAL* 25,0% 
PNE em Movimento - 2º Ciclo 

2018 – INEP 
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    DADO MUNICIPAL* 25,0% Censo Escolar 2019 

 

O município continuará com as ações executadas de forma a manter ou 

aumentar o índice durante a vigência do Plano. 

 

VII. Qualidade na Educação 

 

Meta 07 - Fomentar a qualidade da educação básica em todas as etapas e 

modalidades, com melhoria do fluxo escolar e da aprendizagem de modo a 

atingir as seguintes médias nacionais para o Ideb: 

 

Com essa meta, espera-se que as redes municipais, estaduais e instituições 

privadas de ensino articulem-se, por meio de diferentes estratégias e mecanismos, 

no âmbito do regime de colaboração, para garantir o alcance do nível suficiente de 

aprendizado, em relação aos direitos e objetivos de aprendizagem e 

desenvolvimento de estudo, a cada ano e período, nas médias nacionais previstas. 

De modo geral, fomentar a qualidade da educação básica implica enfrentar a 

desigualdade social existente no município e assegurar a educação como um dos 

direitos humanos. Implica, também, melhor definição e articulação entre os 

sistemas de ensino e unidades escolares, organiza os processos de gestão do 

trabalho escolar, melhora as condições de trabalho e valorização formação e 

desenvolvimento profissional de todos aqueles que atuam na educação. 

 

Indicador 

(7.A) 
Média do Ideb nos anos iniciais do ensino fundamental 

META 
PREVISTA 
PARA O 

PERÍODO 

 
META ALCANÇADA NO PERÍODO 

 
FONTE DO INDICADOR 

6,8 

DADO OFICIAL* 5,9 
PNE em Movimento - 2º Ciclo 

2018 – INEP 

    DADO MUNICIPAL* 6,4 INEP – IDEB Resultados e 
Metas 2017 
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Indicador 

(7.B) 
Média do Ideb nos anos finais do ensino fundamental 

META 
PREVISTA 
PARA O 

PERÍODO 

 
META ALCANÇADA NO PERÍODO 

 
FONTE DO INDICADOR 

5,5 

DADO OFICIAL* 4,2 
PNE em Movimento - 2º Ciclo 

2018 – INEP 

    DADO MUNICIPAL*         4,7 INEP – IDEB Resultados e 
Metas 2017 

 

VIII. Alfabetização de Jovens e Adultos 

 

Meta 09 - Elevar a taxa de alfabetização da população com 15 (quinze) anos ou 

mais para 95% (noventa e cinco por cento) até 2015 e, até 2024, erradicar o 

analfabetismo absoluto e reduzir em 50% (cinquenta por cento) a taxa de 

analfabetismo funcional. 

A alfabetização e o analfabetismo compõem a meta que necessita ser 

discutida, amplamente, em todo território nacional como política pública 

imprescindível para o desenvolvimento do país. 

Podemos dizer que o analfabetismo entre a população de jovens e adultos no 

Brasil é persistente, tem causas históricas e reflete problemas estruturais não 

superados. 

Apesar da sua persistência, e o analfabetismo ser reconhecido como uma 

violação do direito humano à educação, as diversas políticas públicas 

implementadas ao longo da história não conseguiram superar a questão, muito 

menos baixar os seus índices para padrões internacionais compatíveis com o nível 

de desenvolvimento do país. 

 

Indicador 

(9.A) 
Taxa de alfabetização da população de 15 (quinze) anos ou mais de idade 
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META 
PREVISTA 
PARA O 

PERÍODO 

 
META ALCANÇADA NO PERÍODO 

 
FONTE DO INDICADOR 

93,50% 

DADO OFICIAL* 88,60% 
PNE em Movimento - 2º Ciclo 

2018 - INEP 

    DADO MUNICIPAL* 88,60% PNE em Movimento - 2º Ciclo 
2018 - INEP 

 

Indicador 

(9.B) 
Taxa de analfabetismo funcional de pessoas de 15 (anos) anos ou mais 

de idade 

META 
PREVISTA 
PARA O 

PERÍODO 

 
META ALCANÇADA NO PERÍODO 

 
FONTE DO INDICADOR 

15,30% 

DADO OFICIAL* 35,20% 
PNE em Movimento - 2º Ciclo 

2018 - INEP 

    DADO MUNICIPAL* 35,20% PNE em Movimento - 2º Ciclo 
2018 - INEP 

 

Diante do indicador 9.B, que diz respeito à taxa de analfabetismo funcional, o 

município, até o presente momento, não possui dados sistematizados. Faz-se 

necessário, dessa forma, implantar um mecanismo de coleta de dados para esse 

indicador. 

 

IX. Profissionais da Educação 

 

Meta 15 - Garantir, em regime de colaboração entre a União e estado, no prazo 

de 1 (um) ano de vigência deste PME, política nacional municipal de formação 

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

art. 61 da Lei Federal n. 9.394, de 20 de dezembro de 1996, assegurado que 

todos os professores da educação básica possuam formação específica de 

nível superior, obtida em curso de licenciatura na área de conhecimento em 

que atuam. 

Embora os dados revelem que a Meta não foi atingida, podemos inferir um 

crescimento nos percentuais na formação de docentes com nível superior. 
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Observamos, também, avanços em relação às parcerias com as instituições para 

fomentar a formação em diferentes modalidades de ensino (presencial - EaD por 

meio de ambientes virtuais de aprendizagem).  

 

Indicador 

(15.A) 

Proporção de docências com professores que possuem formação 
superior compatível com a área de conhecimento que lecionam na 

educação básica 

META 
PREVISTA 
PARA O 

PERÍODO 

 
META ALCANÇADA NO PERÍODO 

 
FONTE DO INDICADOR 

100% 

DADO OFICIAL* 69,5% 
PNE em Movimento - 2º Ciclo 

2018 - INEP 

    DADO MUNICIPAL*    91,66% Censo Escolar 2019 

 

Dessa forma, há necessidade, ainda, de assegurar a formação específica de 

nível superior para o atendimento integral da Meta. 

 

X. Formação 

 

Meta 16 - Formar, em nível de pós-graduação, no mínimo, 50% (cinquenta por 

cento) dos professores da educação básica, até o último ano de vigência 

deste PME, e garantir a todos profissionais da educação básica formação 

continuada em sua área de atuação, considerando as necessidades, 

demandas e contextualizações dos sistemas de ensino. 

Salientamos que, a partir dos percentuais indicados as estratégias 

relacionadas à formação em nível de pós-graduação, estão sendo discutidas e 

planejadas com a nova gestão, apesar de a Meta, até o presente momento, ter sido 

atingida. 

 

Indicador 

(16.A) 
Percentual de professores da educação básica com pós- graduação lato 

sensu ou stricto sensu 
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META 
PREVISTA 
PARA O 

PERÍODO 

 
META ALCANÇADA NO PERÍODO 

 
FONTE DO INDICADOR 

50% 

DADO OFICIAL* 79,5% 
PNE em Movimento - 2º Ciclo 

2018 - INEP 

    DADO MUNICIPAL* 93,93% Censo Escolar 2019 

 

4. CONCLUSÃO 

Percebe-se que o trabalho de atribuir os indicadores a cada meta, tornou-se 

uma atividade complexa e que em alguns casos prejudicou ou impossibilitou a 

aferição dos resultados de algumas delas, devido à falta de dados oficiais 

atualizados. Nesse contexto, os indicadores que são produzidos por meio do 

cruzamento de dados populacionais com os dados educacionais e, na falta de um 

deles, o resultado fica comprometido. A aferição dos resultados servirá para que os 

Sistemas e as Instituições de Ensino possam intervir nas metas que precisam de 

maior empenho, mantendo os resultados positivos já alcançados e, aprimorando as 

ações para que os resultados sejam ainda mais efetivos. 

Na etapa da Educação Infantil, apesar dos indicadores ainda estarem abaixo 

do percentual estabelecido, o município tem mantido os índices na Pré Escola e 

aumentado os índices na Creche. Para estabelecer percentuais de oferecimento de 

vagas anualmente, de forma a cumprir a meta e atender a demanda reprimida, 

encontra-se em fase final de obra, uma nova Creche, com previsão de entrega para 

o final do ano letivo de 2020.  

No Ensino Fundamental Anos Iniciais, atingimos o índice de 94%, tendo como 

base de cálculo os dados do Ipardes, mas esta Secretaria de Educação, em 

contato com a Rede Municipal de Proteção e ACS, desconhece qualquer caso de 

criança nessa faixa etária que esteja fora da escola. 

O município tem realizado um trabalho longo e perseverante para Alfabetizar 

todas as crianças, até o final do 3º Ano do Ensino Fundamental, os índices têm 

mostrado que este trabalho está trazendo bons resultados, o índice de proficiência 

insuficiente em Leitura e Escrita já atingiu 0,00%, o índice de proficiência 
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insuficiente em Matemática apresentou uma melhora considerável, baixando de 

30,19% em 2016 para 1,80% em 2019. 

No quesito da oferta de ensino de qualidade, o qual é mensurado pelo IDEB, 

podemos observar que o município tem como meta atingir 6,8 até 2025, para o 

Ensino Fundamental Anos Iniciais, tendo atingido 6,4 em 2019, o que mostra que a 

Rede Municipal de Ensino encontra-se empenhada em atingir os índices em 2025.  

No que se refere à formação dos profissionais da educação o indicador revela 

que a proporção de docência com professores que possuem a formação superior 

compatível com a área de conhecimento que lecionam na educação básica atingiu 

91,66%, da meta prevista no PME e 91,30% com pós-graduação.  

Após a conclusão da Avaliação do alcance das metas referentes ao período de 

2015 a 2019, conforme dados transcritos neste documento, pode-se verificar que o 

município de São José da Boa Vista - PR vem envidando esforços no sentido de 

atingir as metas educacionais propostas no PME. Ao mesmo tempo, observa-se 

que algumas Metas ainda não foram alcançadas, dentro do prazo estabelecido. 

Portanto, a Comissão de Monitoramento e Avaliação do Plano Municipal de 

Educação juntamente com a Secretaria Municipal de Educação, intensificará os 

trabalhos para que as referidas Metas sejam atingidas o quanto antes. 

 

COMISSÃO EXECUTIVA E DE SISTEMATIZAÇÃO DO PME: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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ANEXO I 

 
LISTA DE ESPERA PARA ATENDIMENTO NA PRÉ ESCOLA EM 2019 

 
 Critério de atendimento: O atendimento da demanda de modo geral será realizado 

por ordem de solicitação, mas ficando assegurada vaga para crianças portadoras de 
necessidades especiais, e as que se encontram em situação de vulnerabilidade social. 
 
 

CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL BEIJA FLOR 

Nº Nome da Criança Nome do Responsável 
Data 

Solicitação 
Situação 

Data 
Atendimento 

1 Não há lista de espera 
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ANEXO II 

 
LISTA DE ESPERA PARA ATENDIMENTO NA CRECHE EM 2019 

 
 Critério de atendimento: O atendimento da demanda de modo geral será realizado 
por ordem de solicitação, mas ficando assegurada vaga para crianças portadoras de 
necessidades especiais, e as que se encontram em situação de vulnerabilidade social. 
 

CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL SANTA TEREZINHA 

     
 

BERÇÁRIO 

Nº  Nome da Criança Nome do Responsável 
Data 

Solicitação 
Situação 

Data 
Atendimento 

1 Sandra Maria de 
Oliveira 

Valdicéia Terezinha Livério 
de Oliveira 

15/05/2019 Atendido 20/08/2019 

2 Valentina dos Santos 
Dias 

Amanda dos Santos 
Asevedo 

28/05/2019 Em espera  

3 Conrado Barbosa Alles Maria Júlia Barbosa da 
Costa 

03/06/2019 Em espera  

4 Kimberly Vitoria dos 
Santos Pimentel  

Bruna Tainá dos Santos 
Pimentel  

20/09/2019 Em espera   

*Solicitação da vaga para atendimento no término da licença maternidade. 
 
 

MATERNAL I 

Nº Nome da Criança Nome do Responsável 
Data 

Solicitação 
Situação 

Data 
Atendimento 

1 Cristhian H. Correa de 
Souza 

Taís Barbosa Corrêa 11/03/2019 Atendido 07/08/2019 

2 Noah  Melo Gomes Patrícia Alves de Melo 
Gomes 

12/04/2019 Atendido 07/08/2019 

3 Anthony Marcelo 
Antunes 

Fabiane Savagin 29/05/2019 Em espera  

4 Bernardo dos Santos 
Silva 

Carla Crislaine de Lima 
Santo 

12/06/2019 Em espera  

 
 

MATERNAL II 

Nº Nome da Criança Nome do Responsável 
Data 

Solicitação 
Situação 

Data 
Atendimento 

1 Julia Lemes Amaral Adriano Amaral 11/03/2019 Atendido 04/06/2019 

2 Heloá Silva Correa Rodrigo dos Santos Corrêa 10/06/2019 Em espera  

3 Davi Lucca Silva Carla Crislaine de Lima 
Santos 

12/06/2019 Em espera  
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4 Allan Jhone Barbosa Márcia Inocência dos 
Santos 

02/07/2019 Em espera  

5 Henzo Batista Benett 
de Oliveira 

Juliana Batista Benett 20/08/2019 Em espera   

6 Mikaele Santos Corrêa  Lucimar dos Santos Corrêa 26/08/2019 Em espera   

7 Marystela Santos 
Corrêa  

Lucimar dos Santos Corrêa 26/08/2019 Em espera   

8 Alice Lara dos Santos Nadia Milena Crus dos 
Santos 

13/09/2019 Em espera  

 
 

MATERNAL III 

Nº Nome da Criança Nome do Responsável 
Data 

Solicitação 
Situação 

Data 
Atendimento 

1 Nicolas Santos Dias Amanda dos Santos 
Asevedo 

28/05/2019 Atendido 10/06/2019 
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ANEXO III 

 
LISTA DE ESPERA PARA ATENDIMENTO NO ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAS 

EM 2019 
 

 Critério de atendimento: O atendimento da demanda de modo geral será realizado 

por ordem de solicitação, mas ficando assegurada vaga para crianças portadoras de 
necessidades especiais, e as que se encontram em situação de vulnerabilidade social. 
 
 

ESCOLA RURAL MUNICIPAL JOSÉ DE ALENCAR 

Nº Nome da Criança Nome do Responsável 
Data 

Solicitação 
Situação 

Data 
Atendimento 

1 Não há lista de espera 
    

 
 

ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO ABÍLIO LOPES 

Nº Nome da Criança Nome do Responsável 
Data 

Solicitação 
Situação 

Data 
Atendimento 

1 Julia Lemes Amaral Adriano Amaral 11/03/2019 Atendido 04/06/2019 

 

 


	1. APRESENTAÇÃO
	2. PROCESSO DE MONITORAMENTO DA EXECUÇÃO DO PME
	3. AVALIAÇÃO DAS METAS E ESTRATÉGIAS
	I. Educação Infantil
	Meta 1 - Universalizar, até 2016, a educação infantil na pré-escola para as crianças de quatro a 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 três a...


	II. Ensino Fundamental
	Meta 02 – Universalizar o ensino fundamental de 9 (nove) anos para toda a população de 6 (seis) a 14 (quatorze) anos e garantir que, pelo menos, 95% (noventa e cinco por cento) dos alunos concluam essa etapa na idade recomendada até 2024.
	III.  Ensino Médio
	Meta 03 - Universalizar, até 2016, o atendimento escolar para toda a população de 15 (quinze) a 17 (dezessete) anos e elevar, até 2024, a taxa líquida de matrículas no ensino médio para 85% (oitenta e cinco por cento).

	IV. Educação Especial
	Meta 04 - Universalizar, para a população de 4 (quatro) a 17 (dezessete) anos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, o acesso à educação básica e ao atendimento educacional especializado, preferenc...

	V. Alfabetização
	Meta 05 - Alfabetizar, com aprendizagem adequada, todas as crianças, no máximo, até o final do 3º (terceiro) ano do ensino fundamental.

	VI. Educação Integral
	Meta 06 - Oferecer educação em tempo integral em, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) das escolas públicas, de forma a atender, pelo menos, 25% (vinte e cinco por cento) dos alunos da educação básica.

	VII. Qualidade na Educação
	Meta 07 - Fomentar a qualidade da educação básica em todas as etapas e modalidades, com melhoria do fluxo escolar e da aprendizagem de modo a atingir as seguintes médias nacionais para o Ideb:

	VIII. Alfabetização de Jovens e Adultos
	Meta 09 - Elevar a taxa de alfabetização da população com 15 (quinze) anos ou mais para 95% (noventa e cinco por cento) até 2015 e, até 2024, erradicar o analfabetismo absoluto e reduzir em 50% (cinquenta por cento) a taxa de analfabetismo funcional.

	IX. Profissionais da Educação
	Meta 15 - Garantir, em regime de colaboração entre a União e estado, no prazo de 1 (um) ano de vigência deste PME, política nacional municipal de formação dos profissionais da educação de que tratam os incisos I, II e III do caput do art. 61 da Lei Fe...


	X. Formação
	Meta 16 - Formar, em nível de pós-graduação, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) dos professores da educação básica, até o último ano de vigência deste PME, e garantir a todos profissionais da educação básica formação continuada em sua área de atuaçã...

	4. CONCLUSÃO

