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I - INTRODUÇÃO 

 
Não há como pensar no desenvolvimento social, cultural, político, econômico de um 
País, Estado ou Município, sem pensar no desenvolvimento do ser humano. E não 
há como pensar no desenvolvimento do ser humano, sem pensar em Educação. 
 
As mudanças que se exigem para transformação da sociedade em melhoria, justiça 
e igualdade, não ocorrerão sem a interferência direta do processo educacional.  
 
A Educação, assim entendida, tem função transformadora, inovadora e útil à 
sociedade como um todo e, cada indivíduo que dela participa constitui-se num 
instrumento eficiente de mudanças. E é evidente que cada ente da federação, 
consciente da importância do papel da educação, deve estabelecer formas para que 
ela cumpra este papel. 
 
O Plano Nacional de Educação – PNE -, estabelecido pela Lei nº 10.172/2001, é um 
instrumento legal e importante para que os Estados e Municípios coloquem em 
prática um planejamento educacional pautado nas necessidades da população. 
 
O Município de Rio Azul, não somente para atender uma determinação legal, mas 
sabedor da importância de um planejamento educacional, por um período de dez 
anos, com diagnóstico da realidade da educação em todos os níveis, etapas e 
modalidades, construiu este Plano Municipal de Educação – PME -. 
 
O PME de Rio Azul é o resultado de um trabalho participativo e responsável da 
sociedade e dos profissionais da educação que estabeleceram objetivos e metas 
que nortearão a educação para uma década, como instrumento de desenvolvimento, 
pautado na realidade atual e nas prioridades, para que se atinja uma real educação 
de qualidade para todos. 
 
O desafio está posto por este documento, o qual se pode considerar, para a próxima 
década educacional do município, um bem precioso, pois resultou do sonhar, do 
pensar e do querer da própria comunidade, e o seu sucesso, depende do 
compromisso daqueles que deverão colocá-lo em prática.       
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II - CARACTERIZAÇÃO GERAL DO MUNICÍPIO 

 
1. ASPECTOS GEOGRÁFICOS 

 
1.1 Localização e Área 
  
O Município de Rio Azul está localizado na região Centro Sul do Estado do Paraná, 
a 193 quilômetros de Curitiba, a uma altitude de 856,50 metros, no paralelo 25º43’3” 
de Latitude Sul e intersecção com o meridiano 50º47’51”, de Longitude Oeste. 
 
Figura 1. Localização do Município no Estado do Paraná: 

 
Fonte: AMPR – Associação dos Municípios do Paraná (Consulta no site www.ampr.org.br/ampr, em 
julho de 2008). Elaborado pela Consultoria. 

 
Os municípios limítrofes de Rio Azul são:  
Tabela 1. Limites geográficos e respectivas distâncias: 

Limite Município Distância 

Norte Irati 35 km 

Sul Mallet 22 km 

São Mateus do Sul 58 km 

Leste Rebouças 17 km 

Oeste Inácio Martins 48 km 

Cruz Machado 148 km 

Fonte: Secretaria Municipal de Agricultura, 2007. 

Rio Azul 

http://www.ampr.org.br/ampr
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Figura 2. Mapa dos municípios limítrofes de Rio Azul 

 
Fonte: Muninet (Consulta no site www.muninet.com.br, em fevereiro de 2009). Elaborado pela 
Consultoria.  

 
A área territorial de Rio Azul é de 61.430 hectares, distribuída da seguinte forma: 
 
Figura 3. Área territorial do Município (em hectares), 2007:  

Outras

7.914

13%

Urbana

656

1%
Lavoura

19.600

32%

Reflorestamento

2.400

4%Pastagens

4.000

7%

Mata nativa

26.800

43%

Fonte: Secretaria Municipal de Agricultura, 2007. 

 
1.2 Clima 
 
O clima é do tipo Cfb (temperado), localizando-se na faixa de clima temperado, 
mesotérmico e úmido. Sob os efeitos da altitude do lugar e da posição latitudinal, a 
temperatura média anual é de 23ºC e a média mínima é de 10°C, com geadas 

http://www.muninet./
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frequentes no inverno. A média mensal de precipitação pluviométrica é de 191,81 
mm e a média mensal de umidade do ar é de 78,03%. 
 
1.3 Relevo 
 
Apresenta uma topografia ondulada e acidentada com destaque para a Serra da 
Esperança, onde se localiza o Pico do Marumbi, com 1.200,00 metros de altitude. 
Geologicamente o solo pertence ao permiano carbonífero, sendo 
acinzentado/vermelho ao norte e castanho ao sul. 
 
1.4 Hidrografia 
 
Nas planícies, com leves elevações, encontram-se no território diversos rios, entre 
os quais se destacam: Rio Potinga, Rio Cachoeira, Rio Água Quente, Rio Lageado, 
Rio Azul, Rio das Pedras, Rio Vinagre, Rio Taquari e Rio Braço do Potinga. 

 
2. ASPECTOS HISTÓRICOS 

  
2.1 Marcos Históricos 
 
As primeiras penetrações em território rio azulense datam do final do século XVII e 
foram realizadas por bandeirantes paulistas que estavam em busca de ouro e de 
pedras preciosas. 
 
A partir de 1885, com a penetração de bandeirantes e desbravadores, surgem as 
primeiras povoações no “Sertão do Jararaca”, como era denominado na época, 
formando as colônias de Butiazal e Rio Azul dos Soares. 
 
A ocupação efetiva do território teve sua origem em 1902, com a passagem da 
Estrada de Ferro São Paulo - Rio Grande do Sul -, que proporcionou muitos 
benefícios à região, desenvolvendo a agricultura, as indústrias extrativas da madeira 
e da erva mate e a pecuária. Estas atividades agrícolas e pastoris desenvolveram-se 
de maneira rápida e acentuada, atraindo uma leva extraordinária de novos 
habitantes no povoado, que recebeu a denominação de Jaboticabal e, em seguida, 
de Roxo Roiz. 
 
Em dezembro de 1902, era inaugurada a Estação Ferroviária com a mesma 
denominação do povoado de Roxo Roiz. 
 
Em 27 de novembro de 1907, por meio do Decreto nº 461, era criado o Distrito 
Policial de Cachoeira, com sede na Estação Ferroviária de Roxo Roiz.  
 
Por volta de 1908, chegam à localidade, imigrantes de origem polonesa e ucraniana 
e fundam no território, as Colônias de Rio Azul de Cima e Serra Azul. Mais tarde, 
chegam os imigrantes alemães e sírio libaneses.  
 
Em 1911, com o aumento notável da população e da circulação de riquezas, 
começam os primeiros movimentos para tornar a localidade autônoma. Em 1913, 
Roxo Roiz é elevado à categoria de Distrito Judiciário e em 1918, por meio da Lei 
Estadual nº 1.759, de 26 de março de 1918, é elevado a Município, com instalação 
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oficial em 14 de julho do mesmo ano, desmembrando-se de São João do Triunfo e 
mantendo o nome de Roxo Roiz. 
 
Em 1920, passou a denominar-se Marumbi em decorrência da mudança da 
denominação da Estação da Estrada de Ferro e passou a pertencer ao Termo de 
Irati. 
 
Em 1929, passou a denominar-se Rio Azul e as Colônias, fundadas em 1908, pelos 
imigrantes poloneses e ucranianos, passaram a denominar-se Rio Azul de Cima e 
Serra Azul. 
 
A crise econômica ocorrida em 1929 e as revoluções internas de 1930 e 
subsequentes, também trouxeram seus reflexos ao novo Município. Desta forma, em 
1932, Rio Azul perde sua autonomia, voltando a recuperá-la somente em 1934, 
ocorrendo, nesse período, o ciclo áureo do cultivo da batata que perdurou por quase 
vinte anos. 
 
Em 1959, implantou-se a cultura do fumo, que começou a decair a partir de 1990, o 
que impulsionou a busca pela cultura do milho, do feijão e soja, que juntamente com 
outras culturas, vêm mantendo a vida econômica do Município.  
 
Figura 4. Fotos da Estação Ferroviária de Rio Azul, 1934/2003:  

 
Fonte: Consulta no site www.estacoesferroviarias.com.br, em fevereiro de 2009. 
(1) O novo prédio da estação, recém-inaugurado, em 1934. Foto de Arthur Wischral, extraída dos 

relatórios da RVPSC (Rede de Viação Paraná Santa Catarina);  
(2) A Estação de Rio Azul nos anos 60. Foto cedida por Luciano Pavloski; 
(3) A Estação de Rio Azul nos anos 70. Foto cedida por Luciano Pavloski; 
(4) A Estação ainda de pé, em janeiro de 2003. Foto Flávio Marcellini.  

 
2.2 Formação Administrativa 
 

(1) (2) 

(3) (4) 

http://www.estacoesferroviarias.com.br/
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Distrito criado com a denominação de Roxo Roiz, pela Lei Estadual nº 1.351, de 17 
de abril de 1913, subordinado ao Município de São João do Triunfo. 
 
Elevado à categoria de Município com a denominação de Roxo Roiz, pela Lei 
Estadual nº 1.759, de 26 de abril de 1918, desmembrado de São João do Triunfo.  
 
Pela Lei Estadual nº 2.645, de 10 de abril de 1929, o Município de Roxo Roiz passou 
a denominar-se Rio Azul. 
 
Pela Lei nº 1.918, de 1932, o Município perdeu a categoria de Município, sendo seu 
território anexado ao município de Mallet. 
 
Em divisão administrativa referente ao ano de 1933, o Distrito figura no Município de 
Mallet. 
 
Pelo Decreto nº 193, de 31 de janeiro de 1934, o Município é restabelecido, 
desmembrado de Mallet, conservando o mesmo território. 
 
Em divisões territoriais datadas de 31 de dezembro de 1936 e 31 de dezembro de 
1937, o Município é constituído do Distrito Sede. 
 
Pelo Decreto-lei Estadual nº 7.573, de 20 de outubro de 1938, adquiriu o Distrito de 
Soares, do Município de São Mateus. 
 
No quadro fixado para vigorar no período de 1939-1943, o Município é constituído de 
dois distritos: Rio Azul e Soares. 
 
Em divisão territorial datada de 1 de julho de 1960, o Município é constituído de dois 
distritos: Rio Azul e Soares. 
 
Pela Lei Estadual nº 7.518, de 5 de novembro de 1981, é extinto o Distrito de 
Soares. 
 
Em divisão territorial datada de 1 de julho de 1983 (suplemento), o Município é 
constituído do Distrito Sede, assim permanecendo em divisão territorial datada de 14 
de maio de 2001. 
 
2.3 Símbolos Municipais 
 
A Bandeira Municipal foi instituída através de concurso público pelo Decreto nº 1/67, 
no qual Elza Maria Zem saiu vencedora, idealizando e criando o desenho da 
Bandeira, sendo aprovada pelo Decreto nº 6/67, sofrendo alterações através da Lei 
nº 19/87, a qual instituiu diversas modificações na administração do prefeito Ansenor 
Valentin Girardi. 
 
¨O triângulo superior em cor azul representa e simboliza o céu ameno que cobre o 
território do Município. As estrelas que se encontram na abóbada celeste do 
triângulo retangular simbolizam e representam a administração do povo pelos seus 
governantes. O Brasão de Armas Municipal aplicado ao centro da Bandeira 
Municipal representa o “Poder Municipal que se expande pelo seu território”. A faixa 
retangular em diagonal em cor verde representa e simboliza a esperança, a erva 
mate, as campinas e as matas, enfim, todos os produtos agrícolas que o Município 
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produz. O triângulo retangular na parte inferior em cor branca (metal prata) simboliza 
e representa a paz, a amizade, a harmonia, a lealdade e a religiosidade do povo de 
Rio Azul¨. 
 
Figura 5. Bandeira Municipal:  

 
Fonte: Prefeitura Municipal (Consulta no site www.rioazul.pr.gov.br, em fevereiro de 2009). 

 
O Brasão de Armas foi criado e aprovado pela Lei nº 19/87, idealizado e desenhado 
pelo vexilólogo e heraldista Reynaldo Valascki, sendo instituído pelo prefeito 
Ansenor Valentin Girardi, assim passando a constar das normas e formas da 
Heráldica Municipalista Brasileira. 
 
Figura 6. Brasão Municipal 

 
Fonte: Secretaria Municipal de Educação, 2008. 

 
O Brasão de Armas tem as seguintes inter-relações simbólicas: 
- Em cima do Brasão, distintamente, bem ao centro, encontra-se o desenho de 

uma flor de lis em cor azul que simboliza a dignidade e a religiosidade do povo 
brasileiro. 

- A coroa mural que sobrepõe o campo do Brasão é o Símbolo Universal de 
Domínios, que sendo em cor amarela (metal ouro), com oito torres, das quais 
apenas cinco são visíveis em perspectivas do desenho, classifica a cidade 
representada na terceira grandeza, ou seja, sede do Município. 

http://www.rioazul.pr.gov.br/
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- A iluminária, em cor vermelha, condiz com os pioneiros desbravadores e 

inclusive com os dirigentes da comunidade. 
- No primeiro quartel, à esquerda do campo do Brasão, observa-se uma sala de 

aula, onde se verifica um Globo Terrestre, o mapa do estado do Paraná, um livro, 
tinteiro, caneta, esquadro e o livro, representando a Educação e o Ensino que 
vêm sendo ministrados e aplicados através da Secretaria de Educação do 
Município. 

- No triângulo, entre os dois quartéis, nota-se em seu campo desenhado em meio 
corpo, a imagem do “Sagrado Coração de Jesus”, padroeiro do Município, o qual 
representa a fé, a religião, a humildade e a bondade do povo rio azulense. 

- À direita do Brasão de Armas, constata-se o quartel com o desenho de um favo 
de mel e uma abelha que simboliza e representa o “Trabalho”. 

- No lado esquerdo, no interior do quartel, está desenhado um trator preparando a 
terra para as grandes lavouras, simbolizando o progresso do homem do campo 
na escalada do desenvolvimento agrícola. 

- Na mesma sequência, do lado direito, observa-se o quartel, onde se torna visível 
o homem no seu trabalho braçal na lavoura que representa o preparo das 
grandes plantações de cereais e também da plantação de fumo. 

- Ao centro dos dois quartéis, nota-se um escudete, dividido por um pinheiro do 
Paraná (Araucária), a madeira que o Município possui. Do lado esquerdo do 
escudete, estão as espigas de trigo e do lado direito, os ramos de erva-mate, que 
desde o início da colonização vem proporcionando grandes fontes de riquezas. 

- Abaixo dos quartéis, encontra-se uma faixa ondulada em cor azul, que 
representa o Rio Cachoeira e outros rios que banham e enriquecem o território 
municipal. 

- Abaixo da faixa ondulada, percebe-se à esquerda, o quartel com o desenho de 
um “arado”, ferramenta esta usada pelos colonizadores. 

- Ao centro, abaixo da faixa ondulada, destaca-se uma bela paisagem, a qual 
lembra o início da colonização e lugares pitorescos da atualidade. 

- À esquerda, abaixo da faixa ondulada, observam-se os trilhos da Estrada de 
Ferro, que foi pioneira em transporte de riquezas produzidas no Município. 

- Na parte superior do campo do Brasão ressalta-se a Coroa Mural em cor amarela 
(metal ouro) que representa a glória, o esplendor, a grandeza, a riqueza e a 
soberania. No entanto, o preto em seus traços representa a prudência, a 
moderação, a autoridade e a firmeza de caráter. 

- Nos ornamentos exteriores como suportes vivos do Brasão, encontra-se, à 
direita, um ramo de fumo, e à esquerda, um pé de milho, e abaixo, ramos de 
feijão, as maiores fontes de riqueza da municipalidade. 

- O listel em cor vermelha simboliza a dedicação, o amor pátrio, a audácia, a 
intrepidez, a coragem e a valentia. No mesmo, destaca-se a inscrição do nome 
do município “Rio Azul”, ladeado abaixo, no mesmo, pela data de 26 de março de 
1918, data da criação, e do lado direito, a data de 14 de julho de 1987, 
representando a criação e a instituição do Brasão de Armas do Município.  
 

A regulamentação do Hino Municipal (cuja letra e música são de Sebastião Lima), 
está prescrita no Decreto-Lei nº 4.545, de 31 de julho de 1942, tendo os seguintes 
versos: 
 
No planalto ondulado e verdejante, 
Na paisagem mais linda que há; 
Tu nasceste altivo e pujante, 
Para orgulho do meu Paraná. 
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Meus respeitos ao heróico pioneiro. 
Que lutando com alma e ardor, 
Fez nascer este solo hospitaleiro, 
Rio Azul terra de paz e amor. 
 
Refrão 
Salve Salve Rio Azul que eu amo tanto, 
Meu tesouro e meu bem querer, 
Minha prece e meu acalanto, 
Sou teu filho e por ti vou viver. 
Oh! Sagrado Coração de Jesus, 
Nos ampare e nos dê proteção,  
Espargindo sobre nós a sua luz. 
E no que germinar deste chão. 
 
Rio Potinga, Rio Azul e Cachoeiras, 
Os tesouros mais belos que já vi; 
Irrigando estas terras altaneiras, 
Protegidas pelo Pico Marumbi. 
Ser teu filho para mim é uma glória, 
Que será eterna em meu coração, 
Siga firme pela estrada da vitória,  
Rio Azul meu amado torrão.    

 
3. ASPECTOS POPULACIONAIS 

 
A população do município é formada, em sua maioria, por descendentes de origem 
polonesa, alemã, ucraniana, italiana e portuguesa, sendo também encontrados, em 
menor número, descendentes de índios e negros. 
 
Consultando dados do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), desde 
os censos de 1970, verifica-se que a população rural é predominante, destacando-
se assim, a agricultura como atividade principal. 
 
Tabela 2. População urbana e rural do município, 1970/2000: 

Censo População Urbana População Rural 

1970 1.758 7.918 

1980 2.584 8.172 

1991 2.847 8.032 

1996 3.677 8.911 

2000 4.334 8.689 

Fonte: Prefeitura Municipal de Rio Azul, 2008. 

 
A taxa de crescimento no município é de 4,75% ao ano, de acordo com os dados 
fornecidos pela Prefeitura Municipal, registrando em 2007 uma população total de 
13.702 pessoas. 
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4. ASPECTOS SOCIO ECONÔMICOS 

 
De acordo com os dados do IBGE, em 1991 registrava-se um Índice de 
Desenvolvimento Humano Municipal (IDH-M) de 0,667, passando em 2000 para 
0,738. 
 
Em nível de ocupação, a população economicamente ativa do município, em torno 
de 6.568, divide-se em assalariados, autônomos e empregadores, sendo o agricultor 
a profissão predominante no Município.  
 
Os principais produtos advindos dos setores do município são: fumo, feijão, milho, 
soja, carne, leite, queijo, mel, verduras, erva-mate, madeira, roupas, calçados e 
outros.  
 
Tabela 3. Economia do Município, 2007: 

Produtos Quantidade 

Produção de Fumo 11.700 toneladas 

Produção de Milho 41.050 toneladas 

Produção de Soja 21.450 toneladas 

Bovinos 7.202 cabeças 

Equinos 3.000 cabeças 

Galinhas 290.275 cabeças 

Ovinos 1.300 cabeças 

Suínos 12.133 cabeças 

Fonte: Fonte: IBGE, 2007. 

 
Figura 7. Distribuição das atividades econômicas no Município: 

Serviços; 7%

Comércio; 24%

Pesca; 1%
Indústria; 20%

Agropecuária; 

48%

Fonte: Secretaria da Agricultura de Rio Azul, 2007. 

 
Figura 8. Estabelecimentos por setor: 
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Fonte: Secretaria da Agricultura de Rio Azul, 2007. 

 
5. ASPECTOS CULTURAIS 

 
O Município destaca-se na área cultural com alguns eventos, tais como: Carnaval de 
Rua, Páscoa Ucraniana, Festa do Produtor Rural, Rodeio Crioulo, ¨FEST IN RIO¨, 
Festas Religiosas, FEMUSEP (Festival de Música Sertaneja e Popular), Festival de 
Dança “Mostre sua Dança”.  
 
Esses eventos são realizados em locais como: Casa da Cultura, Ginásio de 
Esportes, Parque de Rodeios e Exposições, Parque Municipal Ambiental Salto da 
Pedreira, Calçadão da Praça Tiradentes e Pavilhões das Igrejas, tendo como 
organizadores a Secretaria de Cultura, Comissão Organizadora de Eventos e 
voluntários da comunidade como presidentes de Igrejas e Capelas. 
 
Outras manifestações encontradas no Município são: o Grupo Folclórico Ucraniano, 
Invernada Artística do CTG (Centro de Tradições Gaúchas) ¨Cavalo Preto¨, Grupo 
de ¨Bio Dança Mule’k¨, Feira Livre do Produtor (realizada toda quarta feira), Recital 
de Teclado e exposição de quadros (artes plásticas). 
 
Os principais esportes praticados pela população em geral são o Futsal, Futebol, 
Basquetebol, Bocha e Tênis de Mesa. Atualmente, várias pessoas, visando seu bem 
estar, praticam atividades físicas como: caminhada, ciclismo e ginástica.  

 
6. ASPECTOS EDUCACIONAIS  

 
Atualmente (2008 verificar ano), a rede escolar do Município é constituída por 35 
instituições de ensino que ofertam a Educação Básica (Tabela 4), sendo que destas, 
26 localizam-se na zona rural, atendendo de forma multisseriada. 
 
No entanto, a rede física escolar já foi formada por muitas outras escolas rurais, que 
ao longo do processo educacional, tiveram suas atividades encerradas (Tabela 5), 
fato este que provocou a abertura de escolas maiores, denominadas consolidadas, 
agrupando alunos de uma mesma região, proporcionando aos alunos e professores 
um ambiente e um ensino de melhor qualidade. 
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Tabela 4. Instituições de ensino que ofertam a Educação Básica no Município, 2008: 

(continua)  

Instituição de Ensino Localização Nível / 
Etapa 

CMEI ¨Deputado Aníbal Khury¨ Centro EI 

CMEI Criança Feliz Vila Diva EI 

CMEI ¨Cristo Rei¨ Vila Cristo Rei EI 

CMEI Pequeno Polegar II Sede EI 

ERM ¨Antônio José Ribeiro¨ Taquari EF 

ERM ¨Bernardo Nélis¨ Água Quente de Cima EF 

ERM ¨Caramuru¨ Faxinal dos Bugres EF 

ERM ¨Duque de Caxias¨ Água Quente das Rosas EF 

ERM ¨Francisco Soares Vila Nova EF 

ERM ¨João Pessoa¨ Braço do Potinga EF 

ERM ¨Joaquim Vieira¨ Porto Soares EF 

ERM ¨Latino Santini¨ Taquari EF 

 
Tabela 4. Instituições de ensino que ofertam a Educação Básica no Município, 2008: 

(encerra)  

Instituição de Ensino Localização Nível / 
Etapa 

ERM ¨Marechal Floriano Peixoto¨ Marumbi dos Ribeiros EF 

ERM ¨Modesto Alves¨ Água Quente dos Meiras EF 

ERM ¨Professora Anahir de Oliveira Lima¨ Invernada EIEF 

ERM ¨Professora Wanda Hessel¨   Centro EIEF 

ERM ¨Rui Barbosa¨ Salto Braço do Potinga EF 

ERM ¨Santa Ana¨  Faxinal dos Paulas EF 

ERM ¨Santa Maria¨  Serra Azul EF 

ERM ¨Santa Terezinha¨ Pinhalzinho EF 

ERM ¨Santo Antônio¨ Barra da Cachoeira EF 

ERM ¨São Francisco de Assis¨ Butiazal EF 

ERM ¨São João I¨ Cachoeira dos Paulistas  EF 

ERM ¨São Sebastião¨   Rio Azul dos Soares EF 

Escola ¨Municipal Urquiz Cordeiro¨   Marumbi dos Elias EIEF 

Escola ¨Municipal Dr. Getúlio Vargas Rio Azul de Cima EIEF 

Colégio Estadual ¨Nossa Senhora d’ Aparecida Invernada EFEM 

Colégio Estadual ¨Dr. Afonso Alves de 
Camargo¨ 

 
Centro 

EFEM 

Escola Estadual ¨Dr. Chafic Cury¨ Centro EF 

Escola de Educação Especial ¨Tia Emília 
Paszko¨ 

 
Centro 

EIEP 

ERM ¨Sagrado Coração de Jesus¨ Cortiça EF 

CMEI Pingo de Gente Centro      EI 

ERM ¨José Bonifácio¨ Faxinal de São Pedro EF 
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ERM ¨Santa Lúcia¨ Faxinal dos Mouras EF 

ERM ¨Nossa Senhora do Perpétuo Socorro¨ Água Quente dos Domingues EF 

Fonte: Secretaria Municipal de Educação, 2008. 
Siglas: CMEI – Centro Municipal de Educação Infantil; ERM – Escola Rural Municipal; EF – Ensino 
Fundamental; EI – Educação Infantil; EM – Ensino Médio; EP – Ensino Profissionalizante. 

 
Tabela 5. Escolas cessadas no Município, 1999/2008: 

Denominação do Estabelecimento Localização Ano Resolução 

ERM ¨Santa Helena¨ Barra dos Martins 1999 2030/99 

ERM ¨São José I¨ Faxinal dos Paulas 2001 2252/01 

ERM ¨Manoel Carneiro¨ Pinhalzinho 2002 4211/02 

ERM ¨Osvaldo Cruz¨ Faxinal de Santa 
Cruz 

2003 3429/03 

ERM ¨São Roque¨ Barra do Rio Azul 2003 3430/03 

ERM ¨Serra da Esperança¨ Areia Branca 2004 2075/04 

ERM ¨Santa Izabel¨ Porto Soares 2004 2619/04 

ERM ¨São Domingos¨ Pousinho 2004 2134/04 

ERM ¨Senhor Bom Jesus¨ Água Quente de 
Cima 

1995 3873/95 

ERM ¨São Pedro I¨ Palmerinha 1995 3870/05 

ERM ¨José Fortunato¨ Invernada 1993 3887/93 

ERM ¨Pedro Lourenço¨ Rio Azul dos Soares 1993 3887/93 

ERM ¨Três de Maio¨ Rio Azul dos Soares 1993 3887/93 

ERM ¨São João II¨ Invernada 1993 3887/93 

ERE ¨Nossa Senhora de Fátima¨ Faxinal dos Elias 1991 2383/91 

ERE ¨São Miguel¨ Rio Vinagre 1991 2386/91 

ERE ¨São José II¨ Marumbi dos Elias 1991 2384/91 

ERE ¨Princesa Isabel¨ Marumbi dos Elias 1991 2389/91 

ERM ¨São João Batista¨ Lageados dos Mellos 1996 * 

ERM ¨Marechal Castelo Branco¨ Rio Azul de Cima 1995 4179/95 

ERN ¨São Pedro II¨ Faxinal dos Limas 2006 * 

ERM ¨Treze de Maio¨ Butiazal 2007 * 

ERM ¨Nossa Senhora Aparecida¨ Vila Nova * * 

ERE ¨Domingos Carneiro¨ Faxinal dos Elias 1991 2388/91 

Fonte: Secretaria Municipal, 2008. 
Sigla: ERM – Escola Rural Municipal. 
* Dados não disponíveis. 
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III - DIRETRIZES GERAIS 

 
O Plano Municipal de Educação de Rio Azul consolida-se em um documento de 
referência da política educacional a ser adotada nos próximos dez anos, cujas metas 
e objetivos estarão pautados nas seguintes diretrizes: 
- Expansão do atendimento à Educação Infantil; 
- Garantia de acesso e permanência com sucesso de todas as crianças e jovens 

no Ensino Fundamental; 
- Redução dos índices de analfabetismo por meio da oferta de Programas de 

Educação de Jovens e Adultos; 
- Ampliação progressiva da jornada escolar, com projetos de contraturno; 
- Eliminação das barreiras arquitetônicas dos prédios escolares;  
- Consolidação dos programas de inclusão educacional de crianças, jovens e 

adultos portadores de necessidades especiais na rede regular de ensino; 
- Desenvolvimento de ações que contribuam para a diminuição da repetência e 

evasão escolar; 
- Adoção de uma política pública educacional de valorização, qualificação e 

formação permanente dos trabalhadores em educação, assegurando Plano de 
Carreira elaborado de acordo com as diretrizes do Conselho Nacional de 
Educação; 

- Implementação da gestão democrática nas unidades escolares, fortalecendo e 
apoiando os conselhos escolares e as Associações de Pais, Mestres e 
Funcionários (APMF’s); 

- Definição de programas que efetivem a inclusão digital de alunos e 
professores; 

- Implementação de práticas pedagógicas que possibilitem a valorização das 
diversidades culturais e étnicas da população; 

- Integração permanente com as áreas da Educação, Esporte, Cultura, Lazer, 
Saúde e Assistência Social; 

- Desenvolvimento de projetos voltados à prática da leitura e ao domínio da 
escrita; 

- Preservação e utilização do patrimônio público por meio de programas 
elaborados com a comunidade; 

- Desenvolvimento de políticas públicas voltadas à juventude e projetos de 
geração de renda direcionados às necessidades locais; 

- Estabelecimento de parcerias para a oferta de cursos técnicos 
profissionalizantes, compatíveis com a demanda local; 

- Integração com as demais redes de ensino (estadual, privada e federal) e com 
as instituições de Educação Superior, visando ampliar e qualificar a 
disseminação e a produção de conhecimentos e informações educacionais; 

- Garantia de uma gestão transparente e democrática com a criação do 
Conselho Municipal de Educação.  
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IV - NÍVEIS DE ENSINO  

 
A – EDUCAÇÃO BÁSICA 

 
1. EDUCAÇÃO INFANTIL 

 
1.1 Diagnóstico 
 
O Município oferta a Educação Infantil em cinco instituições de ensino, todas 
pertencentes à rede municipal.  
 
A procura é maior do que a oferta, principalmente na faixa etária de um a três anos 
de idade. Nos Centros Municipais de Educação Infantil o atendimento acontece, 
prioritariamente, para os filhos de mães que trabalham o dia todo e para as famílias 
de baixa renda. Nas demais escolas municipais com atendimento para crianças de 
quatro a cinco anos, o atendimento prioriza os alunos que residem próximos das 
instituições. 
 
Gráfico 1.1. Evolução das matrículas da Educação Infantil, 2004 – 2008: 

209
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Fonte: Portal Educacional do Estado do Paraná (Consulta no site www.seed.pr.gov.br, em fevereiro 
de 2009). 

 
Todas as instituições contam com profissionais qualificados, com experiência na 
área em que trabalham.  
 
Em se tratando de recursos para a Educação Infantil, a avaliação realizada sobre os 
mesmos mostra que são insatisfatórios. Ainda há necessidade de materiais 
pedagógicos, material de consumo, construção de salas de aula e capacitação para 
todos os professores trabalharem com crianças portadoras de necessidades 
especiais. 
 
O objetivo primordial da educação é dar a base para formar cidadãos conscientes, 
críticos, responsáveis e transformadores da realidade que os cercam. Este objetivo 
também se torna possível com os projetos desenvolvidos na Educação Infantil, 
relacionados com data comemorativa, festividade, confraternização e passeios, que 

http://www.seed.pr.gov.br/
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buscam integrar e socializar o aluno de forma criativa e dinâmica no mundo que o 
cerca. 
 
Uma grande conquista na Educação Infantil é a conscientização de todos os 
envolvidos que veem as instituições não apenas como um local onde a criança é 
assistida e cuidada, mas também um local onde a base para o conhecimento é 
implantada constantemente. 
 
Embora problemas como a falta de recursos financeiros, espaço físico inadequado, 
falta de salas, de orientador, fonoaudiólogo e psicólogo ainda existam, há de 
considerar que se houverem maiores investimentos nesta área, serão superadas 
muitas dificuldades que hoje atrapalham o desenvolvimento da Educação Infantil. 
 
1.2 Objetivos e Metas  
 
1. Promover, a partir do primeiro ano de vigência deste Plano, a regulamentação 

dos padrões mínimos de infra estrutura das instituições de Educação Infantil, 
implementando-os gradativamente, de acordo a legislação vigente, para que 
dentro dos próximos cinco anos, todas as instituições tenham um 
funcionamento adequado, assegurando o atendimento às características das 
distintas faixas etárias e das necessidades do processo educativo, quanto a: 
a) Mobiliário, equipamentos e materiais pedagógicos adequados; 
b) Espaço interno com iluminação natural e artificial, ventilação, visão para o 

espaço externo, rede elétrica e segurança, água potável e esgotamento 
sanitário; 

c) Instalações sanitárias e para higiene adequada à faixa etária; 
d) Adaptação dos prédios existentes para o atendimento das crianças 

portadoras de necessidades especiais; 
e) Instalações adequadas para preparo e serviços de alimentação; 
f) Ambiente interno e externo para o desenvolvimento das atividades, 

conforme as Diretrizes Curriculares, incluindo o repouso, a expressão livre, 
o movimento e o brinquedo; 

g) Parques infantis, com brinquedos adequados à faixa etária; 
h) Área de lazer e/ou espaço livre adequado para as crianças dessa faixa 

etária. 
 

2. Autorizar, a partir da aprovação deste Plano, somente construção e 
funcionamento de instituições de Educação Infantil que atendam aos padrões 
mínimos de infra-estrutura definidos na meta 1 e que estejam de acordo com a 
legislação pertinente. 

 
3. Viabilizar, a partir da vigência deste Plano, em até cinco anos, a construção de 

duas novas instituições públicas municipais de Educação Infantil, com a 
finalidade de ampliar a oferta de vagas, priorizando os locais com alto índice de 
população infantil e com baixo poder aquisitivo. 

 
4. Ampliar, a partir da aprovação deste Plano, em até dez anos, o prédio do CMEI 

Pequeno Polegar II, com a finalidade de melhorar o atendimento desta 
instituição de ensino. 
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5. Assegurar que os novos profissionais da Educação Infantil da rede municipal 

de ensino sejam admitidos somente através de concurso público e com 
formação mínima em nível médio, na modalidade normal, dando-se preferência 
aos que possuem graduação específica em nível superior. 

 
6. Assegurar o percentual de tempo destinado à hora atividade dos professores 

da Educação Infantil da rede municipal de ensino, de acordo com o que 
preconiza a legislação educacional vigente. 

 
7. Estabelecer, a partir da vigência deste Plano, um Calendário Escolar para a 

Educação Infantil nos Centros Municipais de Educação Infantil, com a 
finalidade de prever e organizar todas as atividades relacionadas a esta etapa 
da educação.  

 
8. Assegurar na rede municipal de ensino, a oferta de programas de capacitação 

continuada voltados às peculiaridades da Educação Infantil, de forma a atender 
as necessidades reais dos profissionais nela envolvidos.  

 
9. Viabilizar, a partir da vigência deste Plano, programa de aperfeiçoamento para 

os demais trabalhadores que atuam nas instituições de Educação Infantil da 
rede municipal de ensino. 

 
10. Estabelecer, para que em até quatro anos, a partir da vigência deste Plano, o 

Município tenha definido sua política para a Educação Infantil, com base nas 
Diretrizes Nacionais, nas normas complementares do respectivo Sistema de 
Ensino e nos Referenciais Curriculares Nacionais. 

 
11. Estabelecer, a partir da vigência deste Plano, que as revisões periódicas dos 

projetos pedagógicos das instituições de Educação Infantil da rede municipal 
de ensino, sejam realizadas com a participação efetiva dos profissionais da 
educação nelas envolvidos. 

 
12. Garantir, a partir da vigência deste Plano, que as instituições de Educação 

Infantil da rede municipal de ensino contemplem na proposta pedagógica, a 
inclusão do educando com necessidades educacionais especiais.  

 
13. Assegurar às instituições de Educação Infantil da rede municipal de ensino, um 

programa de orientação e apoio aos profissionais da educação, alunos e 
famílias, desenvolvido em parceria com a área da Saúde e da Ação Social e 
contando com o trabalho de profissionais, tais como: psicólogo, assistente 
social, nutricionista e psicopedagogo.  

 
14. Assegurar o fornecimento de material pedagógico adequado às faixas etárias e 

às necessidades do trabalho educacional das instituições de Educação Infantil 
da rede municipal de ensino.  

 
15. Implantar, a partir da vigência deste Plano, em até dois anos, conselho escolar 

e/ou outra forma de participação da comunidade escolar e local nos 
estabelecimentos de ensino da rede municipal que ofertam a Educação Infantil. 

 
16. Promover, a partir da vigência deste Plano, projetos que envolvam a família e a 

escola, com a finalidade de criar um espaço de discussão, reflexão e diálogo 
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sobre as questões relativas à aprendizagem, educação e contexto escolar da 
Educação Infantil. 

 
17. Assegurar a oferta de alimentação escolar de qualidade com acompanhamento 

de nutricionista, para as crianças atendidas na Educação Infantil da rede 
municipal de ensino, através da colaboração financeira da União. * 

 
18. Assegurar a oferta do transporte escolar para as crianças que frequentam as 

instituições municipais de Educação Infantil e necessitam do mesmo para a sua 
locomoção. * 

 
(*) O cumprimento deste Objetivo/Meta depende da colaboração da União. 

 
2. ENSINO FUNDAMENTAL 

 
2.1 Diagnóstico 
 
O Município possui 22 (vinte e duas) instituições que ofertam o Ensino Fundamental, 
das quais 3 (três) localizam-se na zona urbana e 19 (quatorze) na zona rural. 
Destas, 19 (dezenove) pertencem à rede municipal de ensino e ofertam os anos 
iniciais do Ensino Fundamental e as demais, pertencentes à rede estadual, ofertam 
os anos finais do Ensino Fundamental 03 (três).   
 
Ambas as redes de ensino atendem em tempo parcial nos períodos matutino e 
vespertino, e somente a rede estadual no período noturno.  
 
Na rede municipal, desde 2007 foi implantado o Ensino Fundamental de nove anos 
em ciclos. No entanto, em 14 (quatorze) escolas rurais, o ensino é multisseriado. Na 
rede estadual, o ensino ainda é em séries. 
 
Atualmente, (2008), são atendidos 2.451 alunos nesta etapa de ensino, sendo que a 
rede municipal é responsável por 55% das matrículas. 
 
Tabela 2.1. Evolução das matrículas do Ensino Fundamental, 2004 – 2008: 

Rede de 
Ensino 

2004 2005 2006 2007 2008 

AL TU AL TU AL TU AL TU AL T
U     

Municipal 1.184   83 1.214   75 1.240   77 1.247   74 1.352   79 

Estadual 968   33 896   33 929   34 1.098   49 1.099   37 

Total  2.152 116 2.110 108 2.169 111 2.345 128 2.451 116 

Fonte: Setor Administrativo dos estabelecimentos de ensino e Secretaria Municipal de Educação, 
2008. 
Siglas: AL – Alunos; TU – Turmas. 

 
Para este atendimento conta-se com um quadro de profissionais devidamente 
habilitados e com formação na área em que atuam. Na rede estadual de ensino 
verifica-se que há um número maior de profissionais com formação em pós 
graduação em nível de especialização (Gráfico 2.1). 
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Gráfico 2.1. Comparativo da formação dos docentes, por dependência 
administrativa, 2008: 
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Fonte: Setor Administrativo dos estabelecimentos de ensino, 2008. 

 
Quanto aos indicadores de qualidade do Ensino Fundamental, ambas as redes de 
ensino obtiveram bons resultados na Prova Brasil, o que elevou o desempenho dos 
alunos no IDEB (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica) de 2007.    
 
A meta do Ministério da Educação e Cultura é que o IDEB do Brasil, como um todo, 
alcance a média 6,0 até o ano 2021. Por isso, são projetadas metas bianuais para 
todas as instituições de Ensino Fundamental (somente as localizadas na zona 
urbana).  
 
A tabela a seguir ilustra os resultados obtidos pelas instituições de Ensino 
Fundamental do Município nos IDEB´s de 2005 e 2007, além das metas a serem 
alcançadas até o ano de 2021.    
 
Tabela 2.2. IDEB´s observados em 2005-2007 e metas projetadas para as 
instituições de Ensino Fundamental de Rio Azul, 2007 – 2021: 

Instituições de Ensino IDEB 
Observado 

Metas Projetadas 

2005 2007 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019 202
1 

Escola Municipal 
Professora Vanda 
Hessel 

4,2 4,8 4,3 4,6 5,0 5,3 5,6 5,8 6,1 6,3 

Escola Estadual Dr. 
Chafic Cury 

3,8 4,0 3,8 4,0 4,2 4,6 5,0 5,3 5,5 5,8 

Fonte: INEP (Consulta no site www.inep.gov.br, acesso em fevereiro de 2009). 

 
Estes resultados foram possíveis porque ambas as redes de ensino procuram 
desenvolver uma gestão democrática e participativa, implementando ações 
conjuntas com a comunidade escolar e órgãos públicos, visando à melhoria da 
qualidade do ensino ofertado.  
 
Além disso, a oferta de capacitação para os profissionais da educação, a abertura 
para a formação dos profissionais em cursos de nível superior, a formação de 

http://www.inep.gov.br/
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turmas com um número razoável de alunos em sala de aula, a oferta de transporte 
escolar para todos os alunos nas comunidades, a melhoria nos equipamentos e 
materiais pedagógicos e o desenvolvimento de projetos voltados ao meio ambiente, 
cultura e esportes, são fatores que também contribuem para que se garanta a 
melhoria do ensino aprendizagem neste nível de ensino.        
 
Em contrapartida, alguns fatores ainda são considerados problemáticos para que se 
atinja um ensino ideal, tais como: baixa remuneração dos profissionais da educação; 
recursos insuficientes para a manutenção dos estabelecimentos de ensino; evasão 
escolar (na rede estadual); falta de quadras esportivas adequadas à prática de 
esportes e atividades recreativas e a forma de organização do Ensino Fundamental 
adotado na rede municipal de ensino, em que não há reprovação na primeira série, 
fazendo com que alguns alunos avancem com deficiências que serão prejudiciais 
nas séries seguintes. 
 
2.2 Objetivos e Metas 
 
1. Assegurar a universalização do atendimento de toda a clientela do Ensino 

Fundamental, garantindo o acesso e a permanência com sucesso de todas as 
crianças na escola. */** 

 
2. Garantir, a partir da vigência deste Plano, estrutura física adequada nas 

escolas, principalmente à superação das barreiras arquitetônicas, permitindo 
atendimento digno aos alunos com necessidades educacionais especiais, 
adaptando, em até cinco anos, os prédios escolares já existentes, a partir da 
vigência deste Plano. *** 

 
3. Estabelecer que, a partir da vigência deste Plano, os novos estabelecimentos 

de ensino, sejam construídos de acordo com a infra-estrutura definida nas 
normas técnicas da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas), nas 
diretrizes nacionais e nas legislações pertinentes. *** 

 
4. Viabilizar, a partir da vigência deste Plano, a melhoria do atendimento do 

Ensino Fundamental, ampliando e consolidando escolas nas comunidades de 
Marumbi dos Ribeiros, Porto Soares, Cachoeira dos Paulistas, Vila Nova e 
sede do Município. 

 
5. Garantir, a partir da vigência deste Plano, a inclusão da ampliação do 

atendimento do Ensino Fundamental de nove anos, no Projeto Político 
Pedagógico, prevendo recursos físicos, pedagógicos e profissionais para a 
implantação desta proposta. *** 

 
6. Implantar, a partir da vigência deste Plano, em até dois anos, conselhos 

escolares e/ou outras formas de participação da comunidade escolar e local 
nos estabelecimentos de ensino da rede municipal que ofertam o Ensino 
Fundamental. 

 
7. Promover, a partir da vigência deste Plano, a participação dos membros das 

APMF’s e dos conselhos escolares da rede municipal de ensino em cursos de 
capacitação, seminários e palestras com temas de interesse específico destes 
colegiados. 
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8. Assegurar, na rede municipal de ensino, a oferta de aulas de contraturno 

escolar para alunos do Ensino Fundamental que apresentam dificuldades de 
aprendizagem, bem como reforço das atividades escolares, de acordo com a 
Proposta Pedagógica dos estabelecimentos de ensino. 

 
9. Assegurar o fornecimento de material pedagógico adequado às faixas etárias e 

às necessidades do trabalho educacional das instituições de Ensino 
Fundamental da rede municipal.  

 
10. Implantar, a partir da vigência deste Plano, em até dois anos, um sistema de 

avaliação, a fim de diagnosticar o nível de desempenho dos alunos do Ensino 
Fundamental da rede municipal, e desenvolver ações direcionadas à 
superação das dificuldades apresentadas, com objetivo de melhorar a 
qualidade do ensino.  

 
11. Promover, a partir da vigência deste Plano, programas permanentes de 

integração entre escola e pais, visando efetivar o seu acompanhamento no 
rendimento escolar de seus filhos. *** 

 
12. Garantir, a partir da vigência deste Plano, a cada bimestre, a promoção de 

encontros pedagógicos com os profissionais da educação, assegurados em 
calendário escolar. 

 
13. Apoiar, a partir da vigência deste Plano, a manutenção do Programa Nacional 

do Livro Didático criado pelo Ministério da Educação e Cultura, assegurando 
que sua escolha seja realizada com o envolvimento de todos os professores do 
Ensino Fundamental. *** 

 
14. Assegurar a oferta da Educação Ambiental nas instituições de Ensino 

Fundamental como tema transversal. *** 
 
15. Viabilizar, a partir da vigência deste Plano, a distribuição de uniformes 

escolares aos alunos e funcionários da rede municipal de ensino de três em 
três anos.  

 
16. Assegurar o provimento da merenda escolar aos alunos do Ensino 

Fundamental da rede municipal, com acompanhamento de nutricionista, a fim 
de garantir o equilíbrio necessário dos níveis calóricos protéicos por faixa etária 
atendida. * 

 
17. Assegurar a oferta do transporte escolar para os alunos do Ensino 

Fundamental que moram nas zonas rurais ou localidades distantes das 
instituições de ensino, conforme critérios definidos pela SME, de forma a 
garantir a escolarização de todos os alunos. */** 

 
(*) O cumprimento deste Objetivo/Meta depende da colaboração da União. 
(**) O cumprimento deste Objetivo/Meta depende da colaboração do Estado. 
(***) O cumprimento deste Objetivo/Meta, no que se refere às instituições de ensino que não são da 
rede municipal, depende dos programas e/ou das políticas educacionais de cada mantenedora. 
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3. ENSINO MÉDIO 

 
3.1 Diagnóstico 
 

3.1.1 Atendimento 
 
O Ensino Médio é ofertado em dois estabelecimentos de ensino pertencentes à rede 
estadual: o Colégio Estadual ¨Doutor Afonso Alves de Camargo¨, situado na Sede do 
Município, e o Colégio Estadual ¨Nossa Senhora d’ Aparecida¨, localizado a 15 
quilômetros da Sede do Município, na comunidade denominada Invernada. 
 
O Colégio Estadual ¨Doutor Afonso Alves de Camargo¨ conta com um quadro de 
profissionais formado por um diretor, uma diretora auxiliar; duas pedagogas, uma 
secretária escolar, 3 (três) auxiliares administrativos, 4 (quatro) auxiliares de serviços 
gerais e 32 (trinta e dois) professores (23 estatutários e 9 contratados). 
 
Colégio Estadual ¨Nossa Senhora d’ Aparecida¨ atende 68 (sessenta e oito) alunos, 
distribuídos em três turmas, no período noturno, contando com um quadro funcional 
composto por 1 (um) diretor, 2 (dois) pedagogos, 2 (dois) auxiliares administrativos, 
3 (três) auxiliares de serviços gerais e 15 (quinze) professores (8 estatutários e 5 
contratados). Como este Colégio é o único estabelecimento que oferta o Ensino 
Médio fora da Sede do Município, recebe alunos da comunidade de Invernada e de 
outras seis comunidades rurais. 
 
Gráfico 3.1. Evolução das matrículas do Ensino Médio, 2004 – 2008: 

409
445

493
515

481
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Fonte: Instituições de Ensino e Portal Educacional do Estado do Paraná (Consulta no site 
www.seed.pr.gov.br, em fevereiro de 2009). 

 
3.1.2 Indicadores de qualidade 
 
Quanto aos indicadores de qualidade do Ensino Médio, verifica-se que: 
- os maiores índices de repetência ocorrem nas disciplinas de Física e 

Matemática; 
- os maiores índices de evasão acontecem na primeira série em função de fatores 

como adaptação ao novo nível de ensino, conflitos da adolescência, falta de 
incentivo da família, falta de perspectivas dos próprios alunos, casamentos 
precoces e necessidade de auxiliar a família nos trabalhos agrícolas; 

http://www.seed.pr.gov.br/
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- as transferências são mais frequentes na terceira série, em função de fatores 

como a mudança para o meio urbano em busca de trabalho ou para outros 
municípios;  

- os resultados obtidos no ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio) de 2007, 
pelos alunos do Ensino Médio do Município, ficaram muito abaixo das médias 
nacional e estadual (Gráfico 3.2).  

 
Gráfico 3.2. Comparativo da Média do ENEM, 2007: 
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Fonte: INEP (Consulta no site http://mediasenem.inep.gov.br, em fevereiro de 2009).   

 
3.1.3 Gestão escolar 
 
Quanto à gestão escolar, os dois estabelecimentos de ensino desenvolvem ações 
de combate ao racismo, de estímulo à tolerância religiosa e reforço ao aprendizado 
dos alunos; destinam parte do horário de trabalho dos docentes para ações de 
reflexão e discussão sobre a aprendizagem dos alunos; realizam monitoramento dos 
alunos evadidos visando reincorporá-los; proporcionam o acesso dos trabalhadores 
da educação em programas culturais; proporcionam aos alunos o acesso a 
atividades esportivas; os professores utilizam os dados de desempenho dos alunos 
como parte do planejamento pedagógico; os alunos com necessidades educacionais 
especiais estão inclusos em salas regulares e todos os alunos são estimulados a 
organizar grêmios estudantis, grupos culturais e outras formas autônomas de 
associação. 
 
3.1.4 A clientela  
 
De acordo com uma pesquisa realizada com os alunos das duas instituições de 
ensino, verificou-se que 12% (doze por cento) pensam apenas em concluir o Ensino 
Médio e 88% (oitenta e oito por cento) pretendem continuar os estudos. Destes, 66% 
(sessenta e seis por cento) preferem um curso de nível superior e 34% (trinta e 
quatro por cento) visam cursos profissionalizantes. 
 
Entre aqueles que pretendem ingressar na Educação Superior, os cursos mais 
visados são Enfermagem, Administração, Matemática, Educação Física e Química. 
Entre os cursos profissionalizantes destacam-se os de Técnico em Enfermagem, 
Técnico Florestal, Técnico Agrícola, Técnico em Informática e Mecânica. 
 
Dos alunos que participaram da pesquisa (terceiras séries dos dois colégios), 84% 
(oitenta e quatro por cento) utilizam o transporte escolar gratuito; sendo que 46% 

http://mediasenem.inep.gov.br/
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(quarenta e seis por cento) o consideram satisfatório. 
 
Entre os projetos almejados pelos alunos destacam-se: cursos pré vestibulares, 
cursos de língua estrangeira e pós médio profissionalizante. A melhoria do acervo 
bibliográfico e a construção de quadra esportiva coberta estão entre as prioridades 
para a melhoria do Ensino Médio apontadas pelos alunos. 
 
Entre os avanços observados nos últimos anos, destacam-se: o grande aumento do 
número de aprovações nos vestibulares das instituições de Ensino Superior das 
cidades próximas e o crescente interesse por cursos de nível superior. 
 
No que concerne aos problemas que ainda necessitam de enfrentamento, estão: a 
evasão, a falta de professores habilitados em algumas disciplinas, como química, 
física e artes; a capacitação dos professores para atender alunos com necessidades 
educacionais especiais; dificuldades financeiras dos alunos, o que leva ao abandono 
dos estudos para trabalharem; a falta de perspectiva, que gera falta de interesse 
pelos estudos, associada aos conflitos característicos da idade. 
 
3.2  Objetivos e Metas  
 
1. Apoiar, a partir da vigência deste Plano, a manutenção do projeto de combate à 

evasão e à repetência, desenvolvido na rede estadual de ensino. 
 
2. Apoiar e estimular, a partir da vigência deste Plano, o desenvolvimento de 

projetos que visam a ampliação do conhecimento e a melhoria da qualidade do 
ensino. 

 
3. Apoiar, a partir da vigência deste Plano, a oferta de cursos preparatórios para o 

vestibular. 
 
4. Estabelecer, a partir da vigência deste Plano, parceria com o Estado para a 

implantação de programas de combate às drogas lícitas e ilícitas, à violência e 
à prostituição infantil. 

 
5. Apoiar e incentivar, a partir da vigência deste Plano, o atendimento aos alunos 

com necessidades educacionais especiais no ensino regular. 
 
6. Desenvolver, a partir da vigência deste Plano, programas específicos para a 

área ambiental, envolvendo os alunos do Ensino Médio em campanhas, 
palestras, conferências e debates sobre a necessidade da preservação do 
meio ambiente.  

 
7. Colaborar, a partir da vigência deste Plano, com projetos de ajardinamento e 

horta comunitária nos colégios estaduais do Município. 
 
8. Apoiar, a partir da vigência deste Plano, a manutenção dos grêmios estudantis, 

que visam a integração social e cultural das unidades escolares. 
 
9. Oportunizar, a partir da vigência deste Plano, aos docentes do Ensino Médio, a 

participação em palestras e seminários organizados pelo Órgão Municipal de 
Educação. 
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10. Assegurar, por meio da oferta de transporte escolar, o deslocamento dos 

alunos do Ensino Médio do Município para participar das provas do ENEM. ** 
 
11. Assegurar, em regime de colaboração com o Estado, o transporte escolar aos 

alunos do Ensino Médio, de acordo com os critérios estabelecidos pelo Órgão 
Municipal de Educação. */** 

 
(*) O cumprimento deste Objetivo/Meta depende da colaboração da União.  
(**) O cumprimento deste Objetivo/Meta depende da colaboração do Estado. 

 
 

B - EDUCAÇÃO SUPERIOR 

 
4. EDUCAÇÃO SUPERIOR 

 
4.1 Diagnóstico 
 
O Município, a cada ano, vem expandindo sua comunidade universitária que, mesmo 
com muitas dificuldades e poucos incentivos, anualmente apresenta um crescimento 
significativo nas matrículas dos cursos de graduação.  
 
Porém, muitos alunos que concluem o Ensino Médio se deparam com dificuldades 
para ingressarem na Educação Superior e por sentirem-se pouco preparados, 
acabam por optar pelos cursos que apresentam menor concorrência.  
 
Além das dificuldades quanto à preparação, os alunos, principalmente da zona rural, 
quando conseguem ingressar na Educação Superior, enfrentam as dificuldades de 
deslocamento e dos altos custos gerados por este fator.    
 
Dos egressos do Ensino Médio do Município somente uma pequena parcela acaba 
frequentando a Educação Superior. Para que esta porcentagem de universitários 
cresça, torna-se importante apontar as dificuldades que interferem na acessibilidade 
destes estudantes, de maneira que o Poder Público Municipal possa implementar 
uma política de incentivo, a fim de oportunizar o acesso a este nível de ensino a um 
maior número de jovens rioazulenses.  
 
As principais dificuldades apontadas pelos alunos do Ensino Médio do Município 
são: 
- Falta de materiais didáticos como livros e apostilas com conteúdo preparatório 

para o vestibular; 
- A inadequação do laboratório de informática instalado no Colégio Estadual ¨Dr. 

Afonso de Camargo¨ que possui equipamentos ultrapassados e sem acesso à 
internet;  

- Falta de isenção de taxa de inscrição do vestibular aos jovens carentes; 
- Pouco incentivo aos alunos do Ensino Médio para realizarem as provas do 

ENEM; 
- Falta da realização de grupos de estudos dos alunos que irão concluir o Ensino 

Médio ao final de cada ano letivo; 
- Falta da oferta de cursinhos pré vestibulares. 
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O número de universitários, provenientes da zona rural, é pouco expressivo se 
comparado com os da zona urbana. Estes representam 15% (quinze por cento) do 
total de alunos da comunidade universitária do Município, considerando desde o 
primeiro ao quarto ano dos matriculados nos cursos de graduação.  
 
Para frequentar a Educação Superior, os acadêmicos do Município deslocam-se até 
cidades vizinhas de Irati, Ponta Grossa, União da Vitória, Porto União e Canoinhas 
(no estado de Santa Catarina). Estas cidades, além de se localizarem próximas ao 
Município de Rio Azul, contam com campus universitário, oferecendo cursos de 
graduação e bacharelado de acordo com a preferência dos estudantes. 
 
Tabela 4.1. Instituições de Educação Superior mais procuradas pelos acadêmicos 
do Município, 2007:  

Cidade Instituição Número de 
acadêmicos 

União da Vitória UNIGUAÇU – Unidade de Ensino Superior Vale do Iguaçu 14 

FAFI – Faculdade Estadual de Filosofia, Ciências e Letras 
de União da Vitória 

12 

UNIUV – Centro Universitário de União da Vitória 15 

UNC – Universidade de Canoinhas 02 

FACE - Faculdade da Cidade de União da Vitória 03 

Total 46 

Irati UNICENTRO – Universidade Estadual do Centro-Oeste 58 

UNI SEQUE – Cursos Sequênciais  03 

Total 61 

Ponta Grossa UEPG – Universidade Estadual de Ponta Grossa 01 

Total 108 

Fonte: Associação dos Universitários de Rio Azul (AURA), 2007. 

 
Gráfico 4.1. Cursos mais procurados na UNICENTRO (Irati), por número de 
acadêmicos de Rio Azul, 2007: 
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Fonte: AURA, 2007. 

 
Gráfico 4.2. Cursos mais procurados na UNIGUAÇU (União da Vitória), por número 
de acadêmicos de Rio Azul, 2007: 
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Fonte: AURA, 2007. 

 
Gráfico 4.3. Cursos mais procurados na FAFI (União da Vitória), por número de 
acadêmicos de Rio Azul, 2007: 
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Fonte: AURA, 2007. 

 
Gráfico 4.4. Cursos mais procurados na UNIUV (União da Vitória), por número de 
acadêmicos de Rio Azul, 
2007:
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Fonte: AURA, 2007. 

 
A porcentagem de alunos que frequentam universidades públicas e particulares, se 
apresenta da seguinte forma: 67% (sessenta e sete por cento) frequentam 
universidades públicas e 33% (trinta e três por cento) frequentam cursos em 
universidades particulares. Quanto ao período em que frequentam estes cursos, 
verifica-se que 87% (oitenta e sete por cento) são à noite (Tabela 4.2).                     
  
Tabela 4.2. Número de acadêmicos por período freqüentado, 2007: 

Períodos Número de alunos Total 

Integral 05   5% 

Manhã 07   6% 

Tarde 02   2% 

Noite 94     87% 

Fonte: AURA, 2007.  
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A comunidade universitária também pode ser analisada por faixa etária, conforme 
mostram os dados e as porcentagens descritas na Tabela 4.3 e no Gráfico 4.5.  
 
Tabela 4.3. Distribuição dos acadêmicos do Município, de acordo com a faixa etária, 
2007: 

Idade Número 

Menos de 20 anos 52 

De 20 a 30 anos 39 

De 30 a 40 anos 15 

Mais de 40 anos 02 

Total 108 

Fonte: AURA, 2007. 

 
Gráfico 4.5. Distribuição dos acadêmicos por faixa etária, 2007: 
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Fonte: AURA, 2007. 

 
No início do ano de 2007, os estudantes universitários formaram a Associação dos 
Universitários de Rio Azul – AURA - objetivando conseguir incentivos tanto 
econômicos como estruturais para os interessados neste nível de ensino, o qual, a 
cada ano, apresenta um significativo crescimento no Município, já visto pelo número 
de matrículas nas universidades descritas. Até o ano de 2006, por falta de uma 
associação universitária, não havia nenhuma forma de incentivo municipal para que 
a população estudantil universitária rioazulense tivesse mais possibilidades de 
acesso à Educação Superior.  
  
Através da AURA, conseguiu-se para o ano de 2007, o repasse do subsídio para 
custear parte das despesas com o transporte para as universidades. Esta ajuda 
representa, aproximadamente, 20% do valor total mensal, acertado, em contrato, 
entre empresas de transportes e a Associação dos Estudantes Universitários.  
 
Por meio deste auxílio (Lei nº 325/06) e do Convênio firmado entre a Prefeitura 
Municipal e a AURA, certamente haverá uma maior procura e interesse pelo Ensino 
Superior. 
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No entanto, a manutenção do subsídio não significa que todos os problemas estejam 
resolvidos com a Educação Superior em Rio Azul. Os estudantes universitários 
deparam-se com várias dificuldades estruturais dentro Município que dificultam a 
realização de trabalhos, pesquisas, estágios, projetos, entre outras atividades que os 
auxiliem na sua formação profissional dentro de sua área de graduação.    
  
As principais dificuldades estruturais apontadas pelos universitários são: 
- Não há pontos de ônibus com estrutura adequada a fim de que os 

universitários e alunos das escolas do Município possam tomar o transporte 
em local apropriado, seguro e específico;  

- A Biblioteca Municipal não conta com materiais bibliográficos específicos para 
cursos de graduação. Este material serviria de base para a elaboração dos 
estágios, projetos e pesquisas que poderiam ser desenvolvidos no Município 
pelos acadêmicos;  

- Não há uma sala com equipamentos de informática que visem dar auxílio aos 
universitários e estudantes de modo geral, na realização de suas pesquisas, 
digitações e impressão de seus trabalhos, pois a grande maioria dos alunos 
não tem acesso a estes equipamentos. Esta sala poderia funcionar em 
conjunto com a Biblioteca Municipal, com supervisão da bibliotecária ou, por 
universitários graduandos em cursos de informática que, desta forma 
desenvolveriam estágios e projetos voltados para a área social; 

- Não há equipamentos como data show, retro projetores, entre outros materiais, 
diretamente voltados ao uso de universitários para a apresentação e 
divulgação de seus trabalhos. 

 
Para os alunos universitários que desenvolvem os estágios de acordo com a 
graduação, a Prefeitura Municipal, poderá incentivá-los, oferecendo bolsas de 
estágios na própria prefeitura, em seus departamentos e secretarias de acordo com 
a necessidade da contratação de estagiários e de possibilidade de remuneração. As 
empresas e comerciantes do Município podem também, junto à Associação dos 
Estudantes, colaborarem para que essa meta seja alcançada, dando oportunidade 
de emprego aos jovens estagiários. Aos universitários que, durante sua graduação 
não possuírem emprego, esta se constituiria em uma maneira de dar-lhes 
conhecimento profissional e experiência empregatícia, tão importantes na atualidade 
devido à exigência do mercado de trabalho e também com isso, obteriam renda para 
auxiliá-los nas despesas com a universidade.  
 
Para que os acadêmicos tivessem um maior interesse em desenvolver projetos de 
pesquisa dentro do município, torna-se necessário discutir, junto ao executivo 
municipal, como esses projetos poderiam ser desenvolvidos e apoiados pela 
prefeitura municipal de forma a ter um retorno da Educação Superior à sociedade 
rioazulense. 
 
Quanto aos estágios realizados pelos acadêmicos verificou-se que: 
- Os acadêmicos dos cursos de licenciatura cumprem sua carga horária de 

observação e docência quase que totalmente nas escolas do município; 
- Os alunos dos cursos de Administração, Ciências Contábeis, Secretariados, 

Comércio Exterior, entre outros das áreas de administração pública e privada, 
cumprem sua carga horária em empresas do município ou em órgãos públicos. 
Observa-se que quase a totalidade desses acadêmicos já trabalha na área 
profissional em que está se graduando;  
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- Alunos que frequentam cursos da área da saúde, geralmente têm sua carga 
horária dividida entre o município e as cidades onde se encontra o campus 
universitário, cumprindo-a em centros de saúde ou hospitais aos quais são 
designados;  

- Os graduandos de cursos ambientais cumprem seus estágios no campus 
universitário ou em áreas de pesquisa direcionada pelas universidades, não 
obtendo, desta maneira, envolvimento com o município.     

 
Os acadêmicos dos cursos de licenciatura em Letras (Português, Inglês, Espanhol) 
desenvolvem seus projetos de pesquisa voltados para a área de licenciatura e 
práticas de ensino e metodologia. Os graduandos em História abordam temas de 
pesquisa de área pedagógica, histórico/humana, econômica, entre outros. Todos os 
temas visam aprofundar os assuntos que envolvem a história da cidade ou região. 
Entre os graduandos de Geografia são trabalhadas pesquisas com temas de 
Educação Ambiental, Paisagismo, Estrutura Urbana, entre outros. Já os graduados 
em Licenciatura em Informática, enfrentam o grande obstáculo que é a falta de 
investimento na informatização da educação, pois não existem laboratórios e 
projetos educacionais na área de informática. 
  
Entre os graduandos de cursos das áreas administrativas e contábeis seus projetos 
visam abordar temas referentes à administração organizacional e econômica, tanto 
de empresas particulares ou órgãos públicos, nos quais os universitários geralmente 
já estão trabalhando. Os graduandos dos cursos de áreas ambientais e/ou agrícolas 
buscam, através de parceria com empresas privadas ou órgãos públicos, 
desenvolver projetos a fim de buscar melhorias para setores de produção agrícola, 
produção de madeira, reflorestamento, ambientalismo e recursos hídricos, sendo 
abordados formas de usos e preservação.     
 
Ao município é notável o retorno que a Educação Superior já trouxe no decorrer dos 
anos. Têm-se atualmente em Rio Azul uma boa diversificação de profissionais nas 
mais variadas áreas. 
  
Os profissionais da área de administração, contabilidade entre outros cursos de 
graduação, trabalham nas empresas instaladas no município, órgãos públicos, 
comércio, entre outros. As empresas também buscam incentivar os empregados das 
áreas administrativas a cursarem o Ensino Superior a fim de obterem maior 
qualificação profissional para atender as necessidades das empresas. 
  
Na área da saúde, têm-se alguns munícipes formados e trabalhando no município, 
tais como: médicos, enfermeiros (as), dentistas, fisioterapeuta, fonoaudióloga, 
psicóloga e farmacêuticos, sendo que há poucos anos atrás, o município contratava 
alguns desses profissionais de outros municípios. 
  
Também conta-se com graduados nas áreas agrícolas e ambientais e que, 
prestando serviços particulares ou sendo empregados junto a empresas ou órgãos 
públicos, contribuem para o desenvolvimento deste setor que é a base da economia 
de Rio Azul. 
 
4.2 Objetivos e Metas  
 
1. Promover, a partir da vigência deste Plano, a oferta de cursinhos pré-

vestibulares, em parceria com professores dos colégios de Ensino Médio, a fim 



43 

 

                                                                                                                               

de proporcionar aos munícipes um melhor preparo e maiores condições de 
ingresso à Educação Superior.   

 
2. Viabilizar, a partir da vigência deste Plano, no prazo de um ano, a construção 

de pontos de ônibus cobertos ao longo da avenida principal da cidade, 
objetivando proporcionar aos alunos e acadêmicos que utilizam os ônibus uma 
maior segurança e conforto.   

 
3. Manter o subsídio repassado à Associação dos Universitários de Rio Azul, por 

meio de convênio firmado com a Prefeitura, objetivando incentivar o acesso 
dos munícipes à Educação Superior. ****  

 
4. Prever no orçamento anual, a partir da vigência deste Plano, o valor do repasse 

referente ao convênio entre Prefeitura Municipal e Associação dos 
Universitários de Rio Azul.  **** 

 
5. Estabelecer, a partir da vigência deste Plano, parceria entre Prefeitura 

Municipal, por meio da Secretaria Municipal de Educação, e os colégios de 
Ensino Médio e a Associação dos Universitários de Rio Azul, para equipar, em 
até dois anos, a Biblioteca Municipal com computadores com acesso à internet, 
disponibilizando os equipamentos para estudos e pesquisas dos acadêmicos e 
dos alunos que necessitam preparar-se para o vestibular. 

  
6. Estabelecer, a partir da vigência deste Plano, mecanismos de incentivo para 

que as secretarias municipais da Prefeitura contratem estudantes do município, 
com observância na formação dos mesmos e as necessidades do setor. 

 
7. Apoiar, a partir da vigência deste Plano, os acadêmicos, no desenvolvimento 

de projetos de pesquisa com temáticas ligadas ao município. 
 
8. Oportunizar, a partir da vigência deste Plano, aos acadêmicos do município, 

por meio da Secretaria Municipal de Educação, o desenvolvimento de projetos 
educacionais a serem aplicados na rede municipal de ensino. 

  
9. Apoiar, a partir da vigência deste Plano, o desenvolvimento de projetos sociais, 

voltados às questões de cidadania e qualidade de vida, organizados por 
acadêmicos do município. 

 
10. Assegurar, a partir da vigência deste Plano, mecanismos de apoio à 

manutenção da Associação dos Universitários de Rio Azul. 
 
(****) O cumprimento deste Objetivo/Meta depende da disponibilidade de recursos orçamentários e 

de regulamentação própria. 
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V - MODALIDADES DE ENSINO 

 
5. EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 

 
5.1 Diagnóstico 
 
De acordo com o IBGE, em 2000 a taxa de analfabetismo da população do 
município de 15 anos ou mais era de 6,6%. 
 
No entanto, esta taxa deve ter diminuído visto que o município tem procurado ofertar 
vários programas para esta parcela da população. 
 
Entre os programas de alfabetização, destaca-se o Programa Paraná Alfabetizado, 
ofertado em parceria com o Governo do Estado e que alfabetizou de 2000 a 2008 
mais de 200 pessoas.   
 
Além disso, além dos programas específicos para sanar o problema do 
analfabetismo, também são ofertados cursos de Educação para Jovens e Adultos 
(EJA), visando elevar consideravelmente o nível da escolaridade da população em 
geral. 
 
Atualmente (2008), o município oferece a Educação de Jovens e Adultos de primeira 
à quarta séries do Ensino Fundamental. As aulas são ministradas na Escola 
Municipal Professora Wanda Hessel, no centro da cidade, a qual não possui infra 
estrutura adequada para receber os alunos desta modalidade de ensino, visto que 
oferece acesso somente às salas de aula e aos banheiros femininos, sem ofertar 
biblioteca, sala de informática, vídeo e televisão. Não há auxiliares de serviços 
gerais, nem merenda escolar, sendo que os próprios alunos são responsáveis pela 
limpeza da sala de aula. A Escola também não é adaptada para receber possíveis 
alunos portadores de necessidades especiais. O material didático utilizado nas aulas 
é fornecido pelo Estado, sendo de boa qualidade e acessível, englobando temas 
atuais, importantes e de interesse de clientela. 
 
A Prefeitura Municipal, em conjunto com o Conselho Tutelar Municipal, atende 
jovens infratores em forma de serviço comunitário. Além disso, oferta também 
atendimento a crianças e adolescentes em situação de risco social, como o Projeto 
PIÁ, cuja faixa etária atendida engloba crianças de sete a dezessete anos, e o PETI 
(Programa de Erradicação do Trabalho Infantil). 
 
O município também procura respeitar e valorizar a melhor idade (ou a terceira 
idade) mantendo o Grupo “Conviver Novo Amanhã”, que funciona uma vez por 
semana, onde são realizadas atividades recreativas, trabalhos manuais e outras 
atividades que proporcionam uma melhor qualidade de vida, respeitadas, inclusive, 
as diferenças religiosas com atividades ecumênicas.  
 
5.2 Objetivos e Metas  
 
1. Estabelecer, a partir da aprovação deste Plano, políticas de erradicação do 

analfabetismo, utilizando os dados coletados sobre a população analfabeta do 
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município e implementando programas de alfabetização a todos que não 
tiveram acesso à educação na idade própria ou não concluíram o Ensino 
Fundamental. */**  

 
2. Promover anualmente, a partir do primeiro ano de vigência deste Plano, por 

meio da SME, campanha de conscientização sobre a importância da 
escolarização a fim de motivar os analfabetos a retomarem aos estudos. 

 
3. Viabilizar, a partir do primeiro ano de vigência deste Plano, condições para o 

desenvolvimento do processo ensino aprendizagem da EJA, prevendo: 
instalações escolares adequadas, inclusive para portadores de necessidades 
especiais; acervo bibliográfico atualizado; e recursos didáticos necessários ao 
funcionamento, com qualidade, da EJA. ** 

 
4. Estabelecer, a partir da vigência deste Plano, estratégias para garantir a 

permanência dos alunos na Educação de Jovens e Adultos, reduzindo as altas 
taxas de evasão nesta modalidade de ensino, prevendo para tanto: */** 
a) Oferta da merenda escolar; 
b) Elaboração de material adequado; 
c) Promoção de palestras de motivação pessoal; 
d) Participação em eventos culturais; 
e) Acesso às tecnologias educacionais; 
f) Acesso às bibliotecas escolares. 

 
5. Adequar, a partir do primeiro ano de vigência deste Plano, a proposta 

pedagógica dos cursos de Educação de Jovens e Adultos da rede municipal de 
ensino, incluindo o trabalho com pessoas portadoras de necessidades 
educacionais especiais. 

 
6. Viabilizar, a partir da vigência deste Plano, de acordo com os critérios 

estabelecidos pela SME e em parceria com a Secretaria de Estado da 
Educação e com o Governo Federal, transporte escolar gratuito aos alunos da 
Educação de Jovens e Adultos que residem no interior do município ou em 
lugares distantes das escolas. */** 

 
7. Viabilizar, a partir da vigência deste Plano, cursos de formação continuada aos 

professores que atuam na alfabetização de jovens e adultos da rede municipal 
de ensino. 

 
(*) O cumprimento deste Objetivo/Meta depende da colaboração da União.  
(**) O cumprimento deste Objetivo/Meta depende da colaboração do Estado. 

 
6. EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA E TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS 

 
6.1 Diagnóstico 

 
6.1.1 Educação à Distância 
 
No processo de universalização e democratização do ensino ainda podem ser 
verificados déficits educativos e desigualdades regionais tão elevados que se torna 
imprescindível a utilização de meios variados e eficazes para auxiliar na diminuição 
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deste déficit. Assim sendo, os programas educativos à distância desempenham 
importante papel no desenvolvimento cultural e social da população.  
 
As tecnologias educacionais e o ensino à distância são de suma importância para o 
crescimento e elevação da qualidade da educação, disponibilizando para a 
população, melhores oportunidades de crescer em meio à sociedade, tanto 
culturalmente como socialmente. 
 
No Município, realizaram-se alguns cursos à distância ofertados pelo IESDE/Brasil 
(Inteligência Educacional e Sistemas de Ensino), em parceria com a Prefeitura 
Municipal, que disponibiliza o espaço físico e o tutor para a realização do mesmo. 
 
Desde o início desta parceria já foram ofertados os cursos de Magistério, realizado 
no período de 2000 a 2002, com um total de 32 alunos; o curso Normal Superior 
para professores atuantes na rede municipal de ensino, com duração de 27 meses, 
beneficiando 28 professores, e o curso de pós graduação em Psicopedagogia, 
realizado de 2005 a 2006. 
 
6.1.2 Tecnologias educacionais 
 
Quanto aos recursos tecnológicos, nas 23 (vinte e três) instituições de ensino da 
rede municipal, situadas na zona rural, verificou-se que nenhuma delas possui 
telefone, aparelho de fax, antena parabólica, retroprojetor e data show. 
 
Na rede estadual de ensino, todas as instituições possuem televisão, DVD, antena 
parabólica, retroprojetor, mimeógrafo, microcomputador e impressora. Quanto à 
telefone, aparelho de fax, videocassete, máquina copiadora, aparelho de som e data 
show, somente as instituições da zona urbana possuem estes itens. 
 
A APAE (Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais) conta com telefone, 
aparelho de fax, videocassete, DVD, antena parabólica, máquina copiadora, 
aparelho de som, microcomputador e impressora, mas não possui retroprojetor, 
mimeógrafo e data show. 
 
Quanto aos laboratórios de informática, somente duas instituições de ensino da rede 
estadual e a APAE possuem este recurso. 
 
A Escola Estadual ¨Doutor Chafic Cury¨ conta com 18 (dezoito) computadores para 
atender 750 (setecentos e cinquenta) alunos do Ensino Fundamental; o Colégio 
Estadual ¨Doutor Afonso Alves de Camargo¨, conta com 20 (vinte) computadores 
para atender 384 (trezentos e oitenta e quatro) alunos do Ensino Fundamental e 
Médio; e a APAE conta com 3 (três) computadores para atender 38 (trinta e oito) 
alunos. 
 
Nas instituições estaduais, as aulas de informática acontecem no horário regular, 
sem, no entanto, ter acesso à internet. Os profissionais responsáveis pelas aulas 
são professores da rede que não possuem formação específica na área de 
informática e os projetos político pedagógicos não contemplam estas aulas.  
 
Na APAE, as aulas no laboratório de informática, que possui acesso à internet, e 
que estão contempladas no projeto político pedagógico, acontecem no período 
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regular, sem profissionais com qualificação específica na área, mas que possuem 
cursos de capacitação.  
 
O município dispõe de uma escola particular de informática que oferta cursos na 
área de sistema de informação e com acesso à internet aos alunos e a outras 
pessoas interessadas. 
 
Também foi implantado em 2008, um telecentro comunitário, composto por 10 (dez) 
computadores na Biblioteca Pública para o uso da comunidade em geral e um 
Centro Tecnológico, viabilizado pelo Ministério de Ciências e Tecnologia. 
 
6.1.3 Profissional da educação X Tecnologias de comunicação e informação  
 
Com relação à visão dos profissionais do magistério frente às tecnologias de 
comunicação e informação, aplicou-se um questionário no qual participaram 44 
(quarenta e quatro) docentes (somente um do sexo masculino). As perguntas visam 
verificar qual é a percepção deste profissional frente à utilização das tecnologias no 
processo educacional. De posse das respostas, averiguou-se que: 
- 48% concordam que lidar com computador é uma atividade que causa medo;  
- 16% acham que o computador pode substituir o professor num ambiente de 

aprendizagem;  
- 95% concordam que o computador é uma ferramenta a mais para auxiliar o 

trabalho do professor; 
- 50% acham que é muito difícil lidar com os computadores; 
- 50% dos entrevistados classificam o conhecimento sobre computadores e 

internet como mediano, 27% como superficial e 23% responderam que é 
totalmente nulo; 

- 34% dos docentes possuem computador em sua residência, 60% gostariam de 
possuir e 7% não desejam possuir; 

- 34% utilizam o computador ou a internet em sua prática pedagógica; 
- Dos que utilizam a internet, 41% a utilizam para pesquisas, 19% para jogos e 

enviar e receber e-mails e 40% a utilizam para navegar sem rumo. 
 
6.2 Objetivos e Metas  
 
1. Assegurar, a partir da vigência deste Plano, por meio da SME, programas e 

projetos que visem a continuidade do trabalho já existente na Educação à 
Distância. 

 
2. Incentivar, a partir da vigência deste Plano, a oferta e criação de cursos 

profissionalizantes à distância que visem qualificar os profissionais que se 
encontram no mercado de trabalho.  

 
3. Viabilizar, a partir da vigência deste Plano, a oferta de cursos à distância, 

especialmente na área de formação de professores para a Educação Básica. 
 
4. Ampliar, a partir da vigência deste Plano, a oferta de cursos à distância de nível 

superior nas áreas de maior demanda no Município. 
 

5. Equipar, a partir da vigência deste Plano, num período máximo de cinco anos, 
as escolas municipais com mais de 100 alunos, com laboratórios de 
informática, de forma a promover a inclusão digital. 
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6. Promover, a partir da vigência deste Plano, a capacitação dos profissionais da 
educação da rede municipal de ensino, para que possam desenvolver projetos 
de informática educativa nas instituições de ensino. 

 
7. Garantir, a partir da vigência deste Plano, para as escolas da rede municipal de 

ensino, a manutenção e ampliação dos recursos tecnológicos a serem 
utilizados no processo de ensino aprendizagem. 

 
8. Assegurar, a partir da aprovação deste Plano, a manutenção permanente dos 

telecentros comunitários existentes no município, expandindo a sua oferta, 
conforme a necessidade, de forma que a população possa ter acesso à 
inclusão digital.  
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7. EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA E FORMAÇÃO PROFISSIONAL 

 
7.1 Diagnóstico 
 
A Educação Profissional não pode ser concebida apenas como uma modalidade de 
Ensino Médio, mas deve constituir educação continuada, que perpassa toda a vida 
do trabalhador.  
 
Hoje, os treinamentos e qualificações existentes no município, muitas vezes, não 
atendem as ofertas de mercado. Os setores mais carentes de mão de obra 
especializada são os técnicos em informática (manutenção), médicos especialistas 
em diversas áreas, eletricistas e técnicos em eletrônica e eletrodomésticos, língua 
estrangeira e confeitaria.  
 
As principais instituições e empresas que ofertam cursos nesta modalidade de 
ensino no município são: o Sindicato dos Trabalhadores Rurais, o Sindicato Patronal 
Rural, a Ceti Way – Informática -, a Prefeitura Municipal, que conta com parceiros 
como o SENAC (Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial) e a EMATER 
(Instituto de Assistência Técnica e Extensão Rural).   
 
Até o ano de 1999, o Colégio Estadual ¨Dr. Afonso Alves de Camargo¨ também 
ofertava cursos profissionalizantes como o Magistério e o Técnico em Contabilidade. 
 
Pelo SENAC são ofertados vários cursos, dentre os quais se destacam: de corte e 
costura, manicure, pedicure e cabeleireiro.  
 
O Sindicato dos Trabalhadores Rurais, fundado em 24 de julho de 1992. e que tem 
como principal objetivo apoiar os processos de promoção da agricultura familiar 
ecológica, oferta cursos voltados a contribuir na formação da consciência ecológica 
da população em geral e da ética na relação de produtor/consumidor, além de 
intervir de forma crítica e positiva, na implantação de políticas públicas para o 
desenvolvimento rural sustentável dos agricultores do município. 
 
O Sindicato Patronal Rural de Rio Azul, com sede e foro na cidade de Rebouças, foi 
fundado em 13 de junho de 1967 e mantém convênio com o SENAR PR (Serviço 
Nacional de Aprendizagem Rural do Paraná), a fim de oferecer cursos de formação 
profissional rural e atividade de promoção social à população em geral. O Sindicato 
realiza, em média, de 20 a 30 cursos por ano, sendo que os principais cursos 
ofertados são: 
- Na área da agricultura: Cultivo de Grãos e Oleaginosas; Cultivo de Fibras; 

Cultivo de Plantas Industriais; Olericultura Básica; Fruticultura; Floricultura e 
Agricultura Orgânica;  

- Na área da pecuária: Bovinocultura de Leite; Bovinocultura de Corte; 
Equinocultura; Suinocultura; Ovinocultura; Caprinocultura e Criação de 
Abelhas;  

- Na aquicultura: Piscicultura; 
- Na Silvicultura: Reflorestamento; 
- Na área da Promoção Social: Família e Qualidade de Vida; Controle do 

Orçamento Familiar; 
- Na área da Educação: Programa Agrinho (Educação Infantil e Ensino 

Fundamental); 
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- Nas atividades de apoio: Aplicação de Agrotóxicos; Operação e Manutenção 
de Motosserras; Operação de Colheitadeiras e Automotrizes; Administração 
Rural e Operação de Tratores Agrícolas; 

- Outras atividades: atividades relativas à Prestação de Serviços; Programas de 
Trânsito Rural; Turismo Rural; Costureiro; Jardineiro e Transformação Caseira 
de Produtos. 

 
Ao final do ano de 1996 e início de 1997, várias pessoas do Município se 
deslocaram até a cidade de Irati para fazer um curso de informática, tendo estas 
dificuldade de locomoção, acarretado em custos muitos altos, e diante disso, houve 
um pedido feito pelos mesmos, da abertura de uma filial em Rio Azul. 
 
A Ceti Way Informática, instalada no Município desde março de 1997, ministra 
cursos e treinamentos, oferecendo ao seu público, computadores com acesso à 
internet para pesquisas e digitação de trabalhos com auxílio de profissional formado 
na área. Os cursos ministrados pela Ceti Way são: 
- Informática Básica: Digitação, Windows, Word, Excel, Power Point, Access e 

Internet. Total de 120 horas. Público alvo: estudantes, universitários e 
profissionais em geral; 

- Curso Vip: Windows, Internet, Word e Excel. Total de 70 horas. Público alvo: 
comerciantes e empresários com necessidades específicas; 

- Computação Gráfica: CorelDraw, PhotoShop e Flash. Total de 70 horas. 
Público alvo: pessoas interessadas em trabalhos gráficos, desenhos vetoriais e 
animações; 

- Webdesign: HTML, FrontPage, Drinwiver. Total de 50 horas. Público alvo: 
pessoas interessadas em publicação de manutenção de sites; 

- Cursos avançados: Word avançado, Excel avançado e Access Avançado; 
- Software Livre: Linux, StarOffice e OpenOffice. 
 
Quanto à administração municipal são implementadas políticas de incentivo para 
ampliar a formação e qualificar os seus funcionários nos mais diversos setores de 
trabalho. Para os professores da rede municipal de ensino são viabilizados cursos 
superiores de graduação e pós graduação no próprio município; para os funcionários 
dos setores de transporte escolar, são oferecidos cursos anuais de treinamento e 
capacitação específicos, tais como: Operador de Máquinas, Direção Defensiva, 
Primeiros Socorros integrados à CIPA e Segurança no Trabalho. As merendeiras e 
os profissionais que atuam nos serviços gerais também participam de cursos de 
capacitação.  
 
7.2 Objetivos e Metas  
 
1. Criar, a partir da vigência deste Plano, em até oito anos, uma agência de 

emprego no município, com a finalidade de disponibilizar um espaço de 
informações e cadastramento de pessoas em busca de emprego bem como de 
empresários em busca de trabalhadores. 

 
2. Estabelecer, a partir da vigência deste Plano, parcerias com a Secretaria de 

Educação do Estado, visando a implantação de cursos profissionalizantes, em 
nível técnico, integrado ou subsequente ao Ensino Médio. 
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3. Apoiar e incentivar, a partir da vigência deste Plano, os Sindicatos dos 
Trabalhadores existentes no Município, visando ampliar a oferta de cursos 
profissionalizantes e/ou de qualificação profissional, considerando a demanda 
do mercado de trabalho. 

 

4. Divulgar, a partir da vigência deste Plano, permanentemente os cursos 
ofertados no município de forma a conscientizar a população de sua 
importância para o crescimento pessoal e profissional. 

 
5. Viabilizar, a partir da aprovação deste Plano, em parceria com entidades 

públicas, privadas e organizações não governamentais, mecanismos para a 
oferta permanente de cursos de qualificação profissional voltados aos 
agricultores e seus familiares, com o objetivo de melhorar a produção 
agropecuária, a renda e a qualidade de vida da família rural. 

 
6. Assegurar a oferta de programas de formação continuada para docentes e 

funcionários das áreas técnicas e administrativas que atuam na rede municipal 
de ensino, de forma a elevar o nível de conhecimento destes profissionais. 

 
7. Disponibilizar, a partir da vigência deste Plano, espaços públicos para a oferta 

de cursos profissionalizantes e de qualificação profissional voltados à 
população em geral. 

 
8. EDUCAÇÃO ESPECIAL 

 
8.1 Diagnóstico 
 
8.1.1 Atendimento na rede regular de ensino 
 
A primeira classe para atendimento especializado na área de Educação Especial, na 
rede regular de ensino do Município, surgiu em 27 de maio de 1988 e funcionava 
nas dependências do Colégio Estadual ¨Dr. Afonso Alves de Camargo¨. 
 
Atualmente (2008), a Escola Municipal ¨Professora Vanda Hessel¨ é responsável por 
oferecer estes serviços de apoio especializados aos alunos com necessidades 
especiais. Ao todo, são atendidos 69 (sessenta e nove) alunos distribuídos da 
seguinte maneira: 
- Centro de Atendimento Especializado em Deficiência Visual: no período da 

manhã são atendidos três alunos; 
- Centro de Atendimento Especializado em Surdez: no período da tarde são 

atendidos quatro alunos; 
- Classe Especial: no período da manhã são atendidos seis alunos e à tarde, 

nove; 
- Sala de Recursos: no período da manhã são atendidos 18 alunos e à tarde, 29. 
 
Para tanto, a Escola dispõe de material didático em braile ou ampliado, bengala, 
lupas, reglete, sorobã e punção. 
 
Na Escola Estadual ¨Dr. Chafic Cury¨, os alunos do Ensino Fundamental com 
dificuldades de aprendizagem, são atendidos em uma Sala de Recursos, que 
funciona desde 2005.   
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Mesmo com este atendimento, nenhuma das instituições de ensino regular possui 
acessibilidade nas edificações, nas instalações, no mobiliário e nos equipamentos, 
conforme as normas técnicas vigentes.  
 
O transporte escolar utilizado pelos alunos que frequentam os serviços de apoio 
especializado na rede regular de ensino é cedido pelo município. 
 
Quanto à terminalidade específica, de acordo com o artigo 59, da LDB, inciso II, os 
sistemas de ensino assegurarão aos educandos com necessidades educacionais 
especiais terminalidade específica para aqueles que não puderem atingir o nível 
exigido para a conclusão do Ensino Fundamental em virtude de suas deficiências e 
aceleração para concluir em menor tempo o programa escolar para os 
superdotados, no entanto, até o momento, estas medidas ainda são inexistentes.  
 
8.1.2 Atendimento em instituição especializada 
 
A Escola de Educação Especial ¨Tia Emília Paszko¨, que se localiza na zona urbana 
do Município, é uma entidade filantrópica e privada, fundada em 30 de setembro de 
1979, com atendimento exclusivo em Educação Especial. A Escola, que tem como 
mantenedora a APAE, funciona em prédio próprio e oferta a Educação Infantil 
(Educação Precoce para crianças de zero a três anos e Educação Pré Escolar para 
crianças de quatro a seis anos), o Ensino Fundamental (com escolarização inicial e 
programas pedagógicos específicos) e a Educação Profissional (nível básico). 
 
Este atendimento acontece na área da deficiência mental, deficiência múltipla e 
deficiência mental associada a outra(s) deficiência(s). 
 
Gráfico 8.1. Matrículas da Escola de Educação Especial ¨Tia Emília Paszko¨, 2008: 

Educação 

Profissional

42

Educação Infantil

5

Ensino 

Fundamental

16

 
Fonte: Fonte: Portal Educacional do Estado do Paraná (Consulta no site www.seed.pr.gov.br, em 
fevereiro de 2009). 

 
A infra estrutura da escola, de forma geral, encontra-se em bom estado. Em situação 
regular, encontram-se as adequações às características das crianças com 
necessidades educacionais especiais (rampas, corrimão, sinalização e instalações 
sanitárias) bem como o almoxarifado, o ambiente para o recreio, o mobiliário, o 
espaço para oficinas e o laboratório de informática. Existem algumas carências, pois 
a escola não possui sala de direção, sala de orientação educacional, sala de 
professores, sala para reuniões, biblioteca com acervo atualizado, auditório, espaço 

http://www.seed.pr.gov.br/
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próprio para depósito de lixo, instalações sanitárias para funcionários, campo 
esportivo, quadra poliesportiva, quadra de esporte coberta e piscina. 
 

Os recursos tecnológicos existentes são: um telefone, um aparelho de fax, uma 
televisão com antena parabólica, um microcomputador e impressora, um 
videocassete, um DVD, uma máquina copiadora e um aparelho de som. 
 
A proposta pedagógica da escola é conhecida por todos os que trabalham na 
instituição, pais e alunos. A sua atualização é realizada periodicamente e contempla 
plano de capacitação continuada do corpo docente. 
 
Os recursos financeiros que a APAE recebe procedem do governo federal, estadual 
e municipal, de doações, de associados e de eventos promovidos pela própria 
Instituição junto aos mais diferentes segmentos da sociedade. No entanto, esses 
recursos são considerados insuficientes para a sua manutenção. 

 
O quadro funcional da escola é composto por: uma direção, uma vice direção, duas 
coordenações, onze docentes, um monitor, dois secretários escolares, uma 
merendeira, dois serventes e um instrutor. A instituição ainda dispõe do trabalho de 
especialistas na área de fisioterapia, psicologia, assistência social e fonoaudiologia. 
 
Os alunos que frequentam a instituição são transportados por um veículo da própria 
entidade e pelo transporte cedido pela municipalidade. 
 
A instituição desenvolve vários projetos durante o ano letivo, envolvendo alunos de 
todas as modalidades de ensino (Tabela 8.1). 
 
Além dos projetos, outras ações são desenvolvidas visando a melhoria do processo 
educacional no setor administrativo e setor técnico pedagógico. Tais ações são 
realizadas com apoio de outras instituições e garantem a inclusão dos alunos na 
sociedade: 
- Garantia do fornecimento e a ampliação do uso de equipamentos e programas 

de informática, para serviços de apoio a educandos com necessidades 
especiais; 

- Projeto de implantação de Infra estrutura para o desenvolvimento do esporte 
educacional do Programa Segundo Tempo, através do Ministério dos Esportes, 
(aguardando liberação de recursos); 

- Projeto de aquisição e implantação de estufa plástica para produção de 
hortaliças (aguardando liberação de recursos); 

- Parcerias com as áreas de saúde, assistência social e com as organizações da 
sociedade civil, escolas e serviços educacionais, objetivando integrar os 
educandos na comunidade; 

- Participação efetiva dos diversos conselhos e da discussão das diversas 
políticas públicas, no sentido de liberação, controle social e financeiro das 
políticas públicas; 

- Oferta de educação especializada, adequada às exigências da LDB e 
articulação com a rede regular de ensino; 

- Realização de estudos com a equipe técnica e reuniões técnico pedagógicas 
mensais, objetivando o melhoramento dos atendimentos ofertados; 

- Participação em cursos, encontros e treinamento em serviço, para os 
profissionais da entidade; 
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- Avaliação e acompanhamento do desenvolvimento dos educandos que 
frequentam os programas na escola, adaptando-os nos atendimentos 
oferecidos ou encaminhando a outras instituições, os educandos que alcançam 
os níveis de desenvolvimento objetivados; 

- Desenvolvimento e trabalho de reabilitação com o objetivo de proporcionar um 
espaço onde os alunos desenvolvam atividades como: Piá das Flores e 
Horticultura, objetivando a aprendizagem, a melhoria de sua independência e 
aquisição de hábitos de trabalho; 

- Desenvolvimento de atividades dentro da estufa de produção de mudas de 
flores e hortaliças, objetivando auxiliar a auto sustentação na alimentação 
dentro da escola, bem como oferecer oportunidades e a efetiva participação 
das pessoas com deficiência, criando-se condições para seu desenvolvimento 
biopsicossocial e pessoal; 

- Implantação do projeto de avicultura no Ensino Profissionalizante; 
- Entrevista para levantamento de dados sócio econômico e cultural com 

familiares; 
- Encaminhamentos e acompanhamentos a familiares, se necessário, a 

entidades correlatas da comunidade; 
- Orientações e atendimentos individuais a familiares; 
- Realização e participação em reuniões de Clube de Mães da Entidade, 

juntamente com a equipe da Pastoral da Criança e da EMATER; 
- Acompanhamento na alimentação dos alunos por nutricionista, repassando às 

mães as maneiras práticas e saudáveis de alimentação; 
- Criação de condições para que a família tenha apoio e informações para 

assumir seu papel no estímulo e manutenção das conquistas individuais de 
seus filhos; 

- Realização de campanhas de esclarecimento, orientando a comunidade sobre 
como ter acesso aos serviços de prevenção; 

- Articulação de movimentos sociais para realização de campeonatos esportivos 
junto à comunidade; 

- Apresentação de grupo de teatro nas instituições; 
- Promoção e acesso da pessoa portadora de deficiência a shows musicais, 

festivais, amostras e exposições de arte na instituição e na comunidade com a 
participação de outros segmentos sociais; 

- Planejamento de passeios, festas, campeonatos, gincanas, com a participação 
da família e comunidade; 

- Promoção da integração familiar e comunitária, para a construção da 
identidade pessoal e convivência social do destinatário da assistência social; 

- Organização do currículo especializado e adaptado às necessidades 
específicas dos alunos; 

- Desenvolvimento de projetos extra curriculares. 
 
Tabela 8.1. Projetos desenvolvidos na Escola de Educação Especial ¨Tia Emília 
Paszko¨. 

Projeto Número de 
participantes 

Etapa ou modalidade 
De ensino 

Objetivos 

Agenda 21 
Escolar 

50 Educação Infantil  
Educação 
Fundamental 
Educação 
Profissionalizante 

Sensibilizar a comunidade 
sobre a agressão feita pelo 
lixo ao meio ambiente 
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Folclore 57 Educação Infantil  
Educação 
Fundamental 
Educação 
Profissionalizante 

Levar o aluno a valorizar a 
cultura popular 

Trânsito 19 Ensino Fundamental Incentivar os alunos a tomar 
cuidado ao atravessar a rua, 
incorporando os conceitos na 
utilização do cotidiano 

Sensações: 
Sentir é 
descobrir o 
mundo 

04 Educação Infantil 
 

Levar o aluno a estabelecer 
relações entre os diversos 
elementos que compõe seu 
meio 

Como as 
crianças 
pintam 

04 Educação Infantil Desenvolver a capacidade 
de produções artísticas e a 
valorização das mesmas 

Identidade e 
autonomia 

04 
 

Educação Infantil Possibilitar a construção da 
identidade e autonomia da 
criança a partir das relações 
sócio histórico culturais de 
forma autêntica, consciente e 
contextualizada 

Fonte: Setor administrativo da instituição, 2008. 

 
Muitos são os desafios que a Instituição tem para os próximos anos, no entanto o 
maior deles ainda é a quebra da barreira do preconceito por parte da sociedade em 
relação à convivência com as pessoas portadoras de necessidades especiais. 
 
8.2 Objetivos e Metas  
 
1. Assegurar a continuidade do apoio técnico e financeiro à APAE, mantenedora 

da Escola de Educação Especial ¨Tia Emília¨. * 
 
2. Viabilizar, a partir da vigência deste Plano, em até 10 anos, transporte escolar 

adaptado para todos os alunos com necessidades especiais que utilizam o 
transporte cedido pela municipalidade. 

 
3. Adaptar, a partir da aprovação deste Plano, em até 10 anos, os prédios 

escolares da rede municipal de ensino, observando o cumprimento dos 
padrões mínimos estabelecidos nas normas técnicas da ABNT, para o 
recebimento e permanência dos alunos com necessidades educacionais 
especiais. 

 
4. Autorizar, a partir da aprovação deste Plano, somente a construção de prédios 

públicos ou privados, que estejam em conformidade com as normas de 
acessibilidade. 

 
5. Garantir, a partir da aprovação deste Plano, a atuação de professores 

habilitados em Educação Especial nos serviços, programas e/ou apoio 
pedagógico especializado. *** 
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6. Garantir, a partir da aprovação deste Plano, formação continuada específica 
para os profissionais da educação em exercício na Educação Especial. *** 

 
7. Viabilizar, a partir do primeiro ano de vigência deste Plano, para a rede 

municipal de ensino, o desenvolvimento de programas de orientação e apoio 
aos professores, alunos e famílias, através de parcerias entre as áreas da 
Saúde e Ação Social, disponibilizando o trabalho de profissionais, tais como: 
psicólogo, fonoaudiólogo, psicopedagogo, fisioterapeuta e assistente social. 

 
8. Ampliar, a partir da vigência deste Plano, gradativamente e enquanto houver 

demanda, o atendimento dos alunos com necessidades especiais em Classes 
Especiais e Salas de Recurso. *** 

 
9. Prever, a partir da vigência deste Plano, a redução do número de alunos nas 

turmas regulares que tenham alunos inclusos com necessidades educacionais 
especiais. *** 

 
10. Assegurar, a partir da vigência deste Plano, a aquisição e/ou elaboração de 

material didático escolar específico para o atendimento aos alunos com 
necessidades educacionais especiais na rede municipal de ensino. 

 
11. Viabilizar, a partir da vigência deste Plano, a aquisição de equipamentos de 

informática, como recurso de apoio à aprendizagem do educando com 
necessidades educacionais especiais. *** 

 
12. Buscar, a partir da vigência deste Plano, junto ao Programa Nacional do Livro 

Didático, a distribuição de livros em Braile, em LIBRAS (Língua Brasileira de 
Sinais) e em caracteres ampliados, para as escolas da rede municipal de 
ensino, de acordo com a demanda necessária. * 

 
13. Desenvolver, a partir da vigência deste Plano, programas de incentivo à leitura 

para alunos com deficiência visual, em conjunto com a Biblioteca Pública 
Municipal e demais instituições de ensino do município. 

 
14. Oferecer, a partir da vigência deste Plano, conforme a necessidade, curso de 

LIBRAS, para os alunos surdos e, sempre que possível, para seus familiares e 
para os profissionais da rede municipal de ensino.  

 
15. Garantir, a partir da vigência deste Plano, a presença de instrutor de LIBRAS 

nas escolas e classes onde houver alunos com dificuldades auditivas. *** 
 
16. Implantar, a partir da vigência deste Plano, em até 10 anos, a aplicação de 

testes de acuidade visual e auditiva para todos os alunos da Educação Infantil 
e do Ensino Fundamental da rede municipal, em parceria com a área da 
Saúde, de forma a detectar problemas e oferecer apoio adequado. 

 
17. Assegurar, em parceria com a área da saúde, institutos conveniados e serviços 

de reabilitação credenciados, a realização de consultas com médicos 
especialistas, garantindo os recursos prescritos como aparelhos auditivos, 
órteses, próteses, entre outros, para os alunos que necessitam. */*** 
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18. Oportunizar, a partir da vigência deste Plano, a participação de pessoas 
surdas, em projetos ou programas da educação, desenvolvidos pelo Órgão 
Municipal de Educação. 

 
19. Efetivar, a partir da vigência deste Plano, políticas públicas de inclusão de 

crianças, jovens e adultos com necessidades educacionais especiais, 
garantindo sua inclusão nos espaços educativos com condições de acesso e 
permanência, como também o atendimento permanente especializado em 
todos os níveis e modalidades de ensino. *** 

 
20. Incentivar, a partir da vigência deste Plano, a inclusão de alunos com 

necessidades educacionais especiais em programas de estágio remunerado. 
 
21. Estabelecer que, a partir da vigência deste Plano, os alunos com necessidades 

educacionais especiais que utilizam o transporte escolar, sejam 
acompanhados por atendentes. 

  
22. Apoiar, a partir da vigência deste Plano, a realização de cursos 

profissionalizantes, dentre eles, culinária, panificação, pintura, artesanato, corte 
e costura, bordado, crochê, cabeleireiro, manicure, pedicure e secretariado, 
para alunos com necessidades especiais, em parceria com as secretarias 
municipais, SENAC e pastorais. 

 
23. Assegurar, através do Plano de Carreira do Magistério Público Municipal, a 

valorização dos profissionais do magistério com formação específica para 
atuação nos diversos programas de Educação Especial.  

 
24. Garantir, a partir da vigência deste Plano, a adaptação curricular nas escolas 

regulares que possuem alunos com necessidades especiais inclusas, a fim de 
proporcionar-lhes um atendimento de qualidade. *** 

 
25. Organizar e colocar em funcionamento, a partir da vigência deste Plano, no 

Órgão Municipal de Educação, um setor responsável pela Educação Especial, 
com profissional habilitado nesta área, a fim de coordenar todas as atividades 
referentes a esta modalidade de ensino na rede municipal.  

 
26. Assegurar o atendimento aos alunos com necessidades educacionais 

especiais, preferencialmente na rede regular de ensino, com profissional 
especializado, respeitando o direito a atendimento adequado em seus 
diferentes aspectos, bem como em instituições especializadas, conforme 
legislação específica. *** 

 
27. Estabelecer, a partir da vigência deste Plano, para as turmas em que há alunos 

com necessidades educacionais especiais inclusas, a redução do número de 
alunos por turma, de forma a manter a qualidade de ensino. *** 

 
 
(*) O cumprimento deste Objetivo/Meta depende da colaboração da União. 
(***) O cumprimento deste Objetivo/Meta, no que se refere às instituições de ensino que não são da 
rede municipal, depende da iniciativa de cada mantenedora. 
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VI - MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 

 
9.  FORMAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL 

DE ENSINO E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO 

 
9.1 Diagnóstico 
 
9.1.1 Plano de Carreira 
 
Os ocupantes de cargos do Magistério Público Municipal têm seu Plano de Carreira 
e de Remuneração instituído pela Lei nº 408/2007, de 19 de dezembro de 2007.                                                                                                                                               
 
A carreira do magistério é composta por Classe (que é o nível de formação) e 
Referência (que são as escalas de vencimentos).   
 
A investidura no cargo de professor ocorre com a posse que se dá após nomeação 
para a Classe e Referência correspondente à habilitação do profissional, cumprida a 
exigência de aprovação prévia em Concurso Público de Provas e Títulos. O 
profissional admitido fica sujeito ao Estágio Probatório na forma prevista no Estatuto 
dos Servidores Públicos Municipais (Lei nº 465/08). 
  
Quanto à titulação, o profissional do Magistério é enquadrado de acordo com o nível 
de formação (Classe), que pode ser: 
1 - PROFESSOR “A”       -  integrado pelos professores sem habilitação mínima 

específica em nível médio/modalidade normal (magistério), 
para atuarem na Educação Infantil e séries iniciais do 
Ensino Fundamental (CARGO EM EXTINÇÃO); 

  2 - PROFESSOR “B”  -  integrado pelos professores que tenham habilitação 
mínima específica em nível médio/modalidade normal 
(magistério), para atuarem  na Educação Infantil e séries 
iniciais do ensino fundamental; 

  3 - PROFESSOR “C”  -  integrado pelos professores que tenham habilitação 
mínima específica em nível médio/modalidade normal 
(magistério), com curso superior na área da educação, para 
atuarem na Educação Infantil e séries iniciais do Ensino 
Fundamental; 

  4 - PROFESSOR “E”  -   integrado pelos professores que tenham habilitação 
mínima específica em nível médio/modalidade normal 
(magistério), com curso superior e pós graduação na área 
da educação, para atuarem na Educação Infantil e séries 
iniciais do Ensino Fundamental. 

  II - para o cargo de Professor de Educação Especial (PEE) serão 02 (dois) níveis, 
de acordo com a qualificação ou habilitação mínima para o exercício profissional: 
 
A jornada de trabalho do profissional do magistério é de 20 horas semanais, em 
turno diário completo equivalente ao exercício do cargo, das quais 16 são horas aula 
e 4 são horas atividade. No entanto, as horas atividade não estão sendo cumpridas 
devido a ausência de regulamentação.  
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O interstício para a avaliação de desempenho é de três anos em três anos, após 
cumprir estágio probatório. 
 
As licenças concedidas são para tratamento de saúde; por motivo de doença em 
pessoa da família; para repouso quando gestante; para paternidade; para o trato de 
interesses particulares; em caráter especial; por acidente em serviço; para o serviço 
militar; para atividade política; para desempenho de mandato de classista e licença 
especial.  
 
A gratificação pelo exercício de docência ou orientação em classe especial, 
enquanto não for realizado concurso público específico, será concedida a quem, 
mediante designação expressa, desempenhar atividades em classes reconhecidas 
como “especial”, destinada a alunos portadores de necessidades, no valor de 20% 
sobre o vencimento básico.  
A gratificação por substituição será atribuída, em caráter excepcional, ao 
professor que seja designado a desempenhar temporariamente as funções de 
outro professor impossibilitado por motivo de licença para tratamento de saúde 
ou de gestação, no valor de até 100% (cem por cento) do vencimento básico, 
por um período máximo de 180 (cento e oitenta) dias. 
A gratificação pelo exercício de docência em escolas de difícil acesso, somente 
será atribuída ao professor designado pela Secretaria Municipal de Educação 
que tiver que se deslocar às localidades mais distantes do município, conforme 
definição da Secretaria Municipal de Educação, no equivalente a até 10% (dez 
por cento) do vencimento básico. 
A classificação das unidades escolares de difícil acesso ou provimento, nos 
termos do caput deste artigo, será fixada anualmente pela Secretaria Municipal 
de Educação 
Aos profissionais regentes de classes multisseriadas poderá ser atribuída a 
gratificação de até à  30% (trinta por cento) da sua remuneração, tendo em vista 
a essencialidade, complexidade e responsabilidade decorrentes das atribuições 
que lhe são exigidas, gratificação esta que será fixada a critério do Chefe do 
Poder Executivo Municipal, conforme solicitação do Secretário Municipal de 
Educação que considerará o número de séries e número de alunos. 
A Gratificação de Natal (décimo terceiro salário) será paga de conformidade 
com a legislação pertinente.  
 
 
9.1.2 Profissionais da educação 
 
O último Concurso Público para preenchimento de vagas no magistério municipal foi 
realizado em 9 de março de 2007. 
 
Desta forma, atuam na rede municipal de ensino 113 (cento e treze) professores. 
Existem ainda, 36 (trinta e seis) professores aposentados que recebem pelo Fundo 
de Previdência Social do Município de Rio Azul (FPSMRA) e segundo informações 
do Departamento de Pessoal da Prefeitura e pela administração do FPSMRA, no 
período de 2007 a 2010 deverão ser concedidas mais 18 (dezoito) aposentadorias 
para ocupantes de cargos do magistério. 
 
Gráfico 9.1. Profissionais da educação da rede municipal de ensino, segundo a área 
de atuação, 2007: 
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Fonte: Secretaria Municipal de Educação, 2008.  
Siglas: EF – Ensino Fundamental; EI – Educação Infantil; EE – Educação Especial.  

 
Gráfico 9.2. Profissionais da educação da rede municipal de ensino, segundo a 
formação, 2007: 
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Fonte: Secretaria Municipal de Educação, 2007.  

 
9.2 Objetivos e Metas  
 
1. Garantir, a partir da aprovação deste Plano, em até dois anos, a reformulação 

do Plano de Carreira do Magistério Público Municipal, com a participação de 
uma comissão composta por representantes dos profissionais do magistério, 
assegurando itens que contemplem: 
a) Cargo de professor com funções de magistério; 
b) Requisito mínimo para o exercício de funções de suporte pedagógico: 

experiência de, no mínimo dois anos de docência e graduação em 
Pedagogia ou em nível de pós graduação (art. 64 – LDB 93/94/96), para o 
exercício da função de Supervisão Escolar e Orientação Educacional; 

c) Níveis de acordo com a habilitação: magistério (nível médio, modalidade 
normal); graduação (licenciatura plena); e pós graduação; 

d) Ingresso na carreira de acordo com a habilitação; 
e) Promoções através de avaliação de desempenho, qualificação e 

conhecimento; 
f) Jornada de 20 horas semanais; 
g) Hora atividade para os profissionais no exercício da docência, de acordo 

com a legislação vigente; 
h) Regime suplementar aos professores que não estejam em acúmulo de 

cargo ou função pública, até o máximo de 20 horas semanais; 
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i) Mudança de nível de acordo com a habilitação de forma automática, 
vigorando no mês subsequente àquele em que o interessado apresentar 
comprovante da nova habilitação; 

j) Progressão na carreira através de mudança de nível de habilitação e de 
promoções periódicas; 

k) Continuidade de progressão na carreira ao profissional da educação que 
atingir o último nível da Tabela de Vencimentos e não estiver apto ao 
benefício da aposentadoria. 

 
2. Assegurar, logo após a aprovação do Plano de Carreira, com a participação de 

uma comissão composta por representantes dos profissionais do magistério, o 
desenvolvimento do processo de regulamentações necessárias à execução do 
referido Plano de Carreira, bem como critérios quanto a: 
a) jornada em turno suplementar; 
b) lotação; 
c) remoção; 
d) avaliação de desempenho; 
e) licença para qualificação profissional; 
f) estágio probatório; 
g) prêmios e diplomas de mérito educacional;  
h) exercício da função de direção, com definição de regras claras para a 

nomeação e exoneração deste profissional na função. 
 
3. Admitir, a partir da vigência deste Plano, por concurso público, para atuação na 

rede municipal de ensino, somente profissionais que possuam a formação 
mínima exigida pela legislação vigente. 

 
4. Garantir, a partir da vigência deste Plano, que as funções de supervisão e 

orientação educacional da rede municipal de ensino sejam exercidas por 
profissionais habilitados para esta função, conforme rege a legislação 
educacional vigente.  

 
5. Garantir, a partir da vigência deste Plano, um programa de capacitação 

continuada para os profissionais da educação da rede municipal de ensino, 
com um mínimo de 40 horas anuais, por meio de cursos, seminários, oficinas, 
grupos de estudos e palestras que levem em consideração a especificidade do 
trabalho pedagógico, incluindo inclusive temas sobre a inclusão.  

 
6. Garantir, a partir da vigência deste Plano, a oferta de cursos de qualificação 

profissional aos demais trabalhadores da educação da rede municipal de 
ensino, com um mínimo de 20 horas anuais.    
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VII - FINANCIAMENTO E GESTÃO 

 
10. FINANCIAMENTO E GESTÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO 

 
10.1 Diagnóstico do Financiamento 
 
A evolução média anual da receita do Município situa-se entre 15% (quinze por 
cento) a 16% (dezesseis por cento), dado considerado bom. A execução de 
campanhas educativas para aumento da arrecadação é um fato positivo, 
principalmente para conscientizar o contribuinte de que o imposto, que é recolhido 
ao município, reverte em seu próprio benefício, de seus familiares e da comunidade. 
 
Os 25% (vinte e cinco por cento) da receita resultante de impostos são destinados 
integralmente à manutenção e desenvolvimento do ensino, ocorrendo, em alguns 
exercícios, a aplicação de outros recursos do município em percentual variável, a 
título de complementação dos percentuais obrigatórios. 
 
Os recursos alocados para manutenção e desenvolvimento da Educação Infantil e 
do Ensino Fundamental são suficientes para manter em funcionamento as unidades 
existentes. Há necessidade de recursos para investimentos (difíceis de serem 
obtidos e destinados), especialmente para construção de unidades de Educação 
Infantil, ampliação de unidades de Ensino Fundamental e construção de instalações 
desportivas e recreativas nas unidades. 
 
Os recursos do Salário Educação não representam valor substancial no orçamento 
da educação. Quando há necessidade, são aplicados em ampliação ou edificação 
de unidades e equipamentos desportivos escolares, material didático pedagógico e 
aperfeiçoamento do corpo docente. 
 
A gestão dos recursos financeiros, por falta de estrutura compatível e para evitar 
dispêndios, é efetuada pela Secretaria Municipal de Finanças (Departamento de 
Tesouraria, Contabilidade e Controle Interno), quanto a aplicações, investimentos e 
aconselhamento.  
 
Os profissionais da educação aposentados têm seus direitos assegurados. Quando 
houve a implantação do Regime de Previdência Próprio do Município, os servidores 
que estavam para se aposentar ou que faltavam cinco anos ou menos, 
permaneceram vinculados ao Regime Geral da Previdência Social/Instituto Nacional 
de Seguro Social (RGPS/INSS). Os demais, filiaram-se ao FPSMRA que custeia 
seus proventos e pensões. A revisão de proventos e sua atualização ocorre nas 
mesmas datas e percentuais dos servidores ativos. 
 
10.2 Diagnóstico da Gestão 
 
10.2.1 Secretaria Municipal de Educação 
 
A Secretaria Municipal de Educação está localizada em prédio próprio junto à Casa 
da Cultura. No prédio, encontra-se instalada também o Telecentro de Informática. 
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Por isso, o espaço é insuficiente, inadequado e há servidores em demasia num 
único espaço físico. 
 
A estrutura organizacional (Figura 10.1) é composta por:  
- Gabinete da Secretária: responsável pela direção geral, tomada de decisões, 

execução de planos, programas, orientação geral, atendimento ao público e 
coordenação geral das atividades. 

- Equipe Pedagógica: responsável pela coordenação, supervisão e orientação 
ao corpo docente nas áreas de Educação Infantil, Ensino Fundamental, 
Educação Especial e Alfabetização de Adultos. 

- Fonoaudiologia: responsável pelo trabalho específico com os alunos e 
orientação aos pais. 

- Psicologia: responsável pelo trabalho específico com os alunos na área 
psíquica e orientação aos pais. 

- Administração: responsável pela documentação legal da rede escolar, 
documentação de alunos, relatórios e demais serviços burocráticos. 

- Coordenação da Merenda Escolar: área responsável pela aquisição, 
distribuição, suprimento, orientação e execução dos programas relativos à 
merenda escolar. 

- Limpeza e manutenção: responsável pela execução das tarefas de limpeza e 
conservação do ambiente. 

- Transporte Escolar: setor responsável pela coordenação, programação e 
execução das tarefas atinentes ao transporte de alunos. 

 
Figura 10.1. Organograma da Secretaria Municipal de Educação, 2007: 

 
Fonte: Secretaria Municipal de Educação, 2007.  

 
Esta estrutura necessita da ampliação do quadro de recursos humanos, tais como: 
psicopedagogos, coordenadores, orientadores e supervisores com formação 
específica para composição da equipe pedagógica. Também não há pessoal 
habilitado para coordenação e supervisão e há necessidade de mais psicólogos e 
fonoaudiólogos.  
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As ações desenvolvidas pela Secretaria no período de 2005 a 2008 foram: 
- Capacitação continuada aos professores municipais pela equipe da Secretaria 

Municipal e pelo Sistema Educacional UniBrasil; 
- Capacitação das merendeiras com nutricionista da Nutrimental e visita à 

Empresa Nutrimental; 
- Capacitação dos motoristas  do transporte escolar pelo SENAR, SEST/SENAT 

(Serviço Social do Transporte/ Serviço Nacional de Aprendizagem do 
Transporte); 

- Capacitação para os pais de alunos, pelo Sistema Educacional UniBrasil, 
equipe da Secretaria Municipal, psicóloga, fonoaudióloga e psicopedagoga; 

- Supervisão e orientação para alunos e professores diretamente nas escolas; 
- Avaliações psicopedagógicas de alunos com dificuldades de aprendizagem; 
- Realização de Curso Normal Superior e pós graduação em psicopedagogia. 
- Implantação de turmas do Paraná Alfabetizado e APED´s, em parceria com o 

Governo Estadual;  
- Criação de turmas de Educação de Jovens e Adultos na rede municipal de 

ensino (Ensino Fundamental das séries iniciais); 
- Apoio às turmas de DA/DV/DM (Deficiência Auditiva/Deficiência 

Visual/Deficiência Mental e Sala de Recursos), além da implantação de mais 
uma turma de classe especial na comunidade rural de Marumbi dos Elias; 

- Implantação do Ensino Fundamental de nove anos, aquisição de livros para 
alunos e professores e capacitação aos professores responsáveis por essas 
turmas através do Sistema Educacional UniBrasil; 

- Capacitação e aquisição de material pedagógico do Sistema Educacional 
UniBrasil para os pais, professores e alunos da Educação Infantil. 

 
Além destas ações, também foram realizadas várias manutenções na rede pública 
municipal, tais como: 
- Reforma e pintura no prédio da Secretaria Municipal de Educação, pré escolas 

e escolas municipais; 
- Reforma de 320 carteiras escolares; 
- Construção de três salas de aula e uma sala para a administração na Escola 

Rural Municipal José Bonifácio, em Faxinal de São Pedro; 
- Reforma na quadra esportiva, construção de uma sala de aula e construção da 

cobertura no pátio na Escola Municipal ¨Professora Wanda Hessel¨; 
- Construção da quadra esportiva na Escola Municipal ¨Urquiz Cordeiro¨, em 

Marumbi dos Elias;  
- Cobertura da quadra esportiva da Escola Municipal ¨Professora Anahir de 

Oliveira Lima¨, em Invernada; 
- Construção da quadra poliesportiva em Marumbi dos Ribeiros; 
- Construção da Biblioteca Cidadã, em parceria com o Governo Estadual; 
- Instalação de um Telecentro Comunitário, em parceria com o Ministério das 

Telecomunicações; 
- Construção de mais uma Biblioteca Pública; 
- Construção do muro na Pré escola Cristo Rei; 
- Manutenção e reparos nos ônibus do transporte escolar; 
- Aquisição de material didático pedagógico, escritório, manutenção e higiene 

para as escolas;  
- Aquisição de livros de literatura infantil para a Biblioteca Pública Municipal. 
 
Também neste período, foram implementados vários projetos, dos quais se 
destacam: 
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- Leitura na Escola; 
- Somos Diferentes; 
- Semana Cultural para o Verde e para a Vida; 
- Projeto Cultural de Literatura, Leitura, Produção de Textos, Artes Cênicas e 

Visuais; 
- Verde é Vida (em parceria com a AFUBRA – Associação dos Fumicultores do 

Brasil); 
- Agrinho (em parceria com o SENAR PR); 
- Bio Dança; 
- Terceira Idade (com o Grupo Conviver Novo Amanhã); 
- Escolinha de Futsal; 
- Festival de Dança "Mostre Sua Dança"; 
- Projeto Presença (em parceria com o Ministério da Educação e Cultura). 
 
10.2.2 Órgãos colegiados 
  
Os órgãos colegiados atuantes na área da educação são: 
- Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB (Fundo 

de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos 
Profissionais da Educação), criado pela Lei nº 363/07, composto por: dois 
representantes, na qualidade de titular e suplente, da Secretaria Municipal de 
Educação; representantes dos Professores e Diretores das Escolas Públicas de 
Ensino Fundamental; representantes dos servidores das Escolas Públicas do 
Ensino Fundamental; representantes dos alunos e representantes de pais de 
alunos; 

- Conselho Municipal de Alimentação Escolar, criado pela Lei Municipal nº 176/94, 
de 22 de novembro de 1994, formado por representantes do Poder Executivo 
Municipal; do Poder Legislativo Municipal; dos professores; de pais de alunos e 
representantes do Sindicato Rural.  

  
10.3 Objetivos e Metas 
 
1. Garantir mecanismos de fiscalização e controle que assegure o rigoroso 

cumprimento do art. 212, da Constituição Federal, em termos de aplicação dos 
percentuais mínimos vinculados à manutenção e desenvolvimento do ensino. 

 
2. Garantir mecanismos destinados a assegurar o cumprimento dos artigos da 

legislação educacional vigente, que definem os gastos admitidos como de 
manutenção e desenvolvimento do ensino e aqueles que não podem ser 
incluídos nesta rubrica. 

 
3. Garantir, entre as metas dos planos plurianuais para os próximos dez anos, a 

previsão do suporte financeiro às metas constantes deste Plano Municipal de 
Educação. 

 
4. Intensificar, a partir da vigência deste Plano, as campanhas educativas anuais 

para a conscientização da população quanto à importância do pagamento de 
impostos e da solicitação de notas fiscais. 

 
5. Zelar, durante a vigência deste Plano, pela transparência da gestão pública na 

área da educação, garantindo o funcionamento efetivo, autônomo e articulado 
dos conselhos de controle social do município. 

http://www.afubra.com.br/
http://www.afubra.com.br/
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6. Garantir que o Órgão Municipal de Educação, na figura do Dirigente Municipal 

de Educação, tenha plena autonomia na gestão dos recursos vinculados à 
manutenção e desenvolvimento do ensino público municipal.  

 
7. Assegurar, a partir da aprovação deste Plano, a autonomia administrativa e 

pedagógica das escolas da rede municipal de ensino, garantindo o 
cumprimento das propostas pedagógicas. 

 
8. Promover, a partir da vigência deste Plano, em até 10 anos, a adequação do 

Órgão Municipal de Educação, em relação aos recursos humanos e espaço 
físico, de forma que as ações educacionais possam ser desenvolvidas com 
qualidade.      

 
9. Realizar, a partir da vigência deste Plano, a revisão geral dos projetos 

pedagógicos dos estabelecimentos de ensino da rede municipal, de forma a 
adaptá-los com ações que estabeleçam o cumprimento das metas deste 
Plano. 

 
10. Implantar, a partir da aprovação deste Plano, na rede municipal de ensino, 

projetos permanentes de incentivo à leitura, oferecendo apoio pedagógico às 
escolas para a efetivação deste processo. 

 
11. Estabelecer, a partir da vigência deste Plano, mecanismos para, em 

observância às 28 diretrizes do Programa “Compromisso de Todos pela 
Educação”, promover ações, em regime de colaboração com as famílias e 
comunidade em geral, para atingir a média máxima estabelecida para o 
Município pelo IDEB. 

 
12. Implantar, a partir da vigência deste Plano, em até um ano, sistema anual de 

avaliação educacional para verificar o nível de desempenho dos alunos da 
rede municipal de ensino. 

 
13. Assegurar, a partir da vigência deste Plano, a manutenção de programas e 

projetos educacionais implementados na rede municipal de ensino, que visem 
à melhoria e elevação da qualidade do ensino. 

 
14. Assegurar, a partir da vigência deste Plano, a inclusão, em documentos 

normativos e de planejamento dos estabelecimentos de ensino da rede 
municipal, procedimentos e ações voltadas ao combate do racismo, às 
discriminações, bem como ao reconhecimento, à valorização e ao respeito da 
História e Cultura Afro Brasileira e Africana. 

 
15. Estabelecer, a partir da vigência deste Plano, mecanismos para que os 

professores da rede municipal de ensino tenham apoio sistemático para a 
elaboração de planos, projetos, seleção de conteúdos e métodos de ensino, 
focados na História e Cultura Afro Brasileira e Africana. 

 
16. Incluir, em até dois anos, a partir da aprovação deste Plano, conforme 

determina a Lei Federal nº 11.769/2008, a música, como componente 
curricular no ensino da arte, para toda a Educação Básica da rede pública 
municipal. 
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17. Viabilizar, em até um ano, a partir da aprovação deste Plano, a instituição do 

Conselho Municipal de Educação. 
 
18. Assegurar a participação efetiva de todos os trabalhadores da educação que 

atuam na rede municipal de ensino, bem como dos membros dos conselhos 
escolares e das APMF’s, na reformulação dos projetos político pedagógicos 
das instituições escolares.  

 
19. Garantir, a partir da vigência deste Plano, a dinamização dos colegiados 

vinculados à educação pública municipal, promovendo encontros anuais para 
troca de experiências (palestras, confraternizações, entre outros). 

 
20. Estabelecer, a partir da vigência deste Plano, parcerias com a comunidade 

escolar e local, disponibilizando os espaços escolares para o desenvolvimento 
de ações da comunidade, recuperando também espaços públicos que possam 
ser utilizados pela comunidade escolar. 

 
21. Assegurar as parcerias com a Secretaria Municipal de Saúde, para 

atendimento psicológico e odontológico aos alunos da rede municipal de 
ensino. 

 
22. Garantir, a partir da aprovação deste Plano, a permanente atualização do 

acervo bibliográfico das bibliotecas dos estabelecimentos de ensino da rede 
municipal.     

 
23. Garantir, a partir da vigência deste Plano, para a rede municipal de ensino, a 

oferta de merenda escolar com alimentos naturais e nutrientes saudáveis, 
através de acompanhamento de nutricionista. * 

 
24. Garantir, a partir da aprovação deste Plano, transporte escolar gratuito para 

todos os educandos que dele necessitem, de acordo com os critérios 
estabelecidos pelo Órgão Municipal de Educação. */** 

 
 
(*) O cumprimento deste Objetivo/Meta depende da colaboração da União.  
(**) O cumprimento deste Objetivo/Meta depende da colaboração do Estado. 
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VIII - ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO PLANO 

 
A implantação com sucesso, do Plano Municipal de Educação - PME -, no Município 
de Rio Azul, 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”. Desempenharão, 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, assumirão o 
compromisso de acompanhar e avaliar as diretrizes, os objetivos e as metas aqui 
estabelecidas, sugerindo, sempre que necessário, as intervenções para correção ou 
adaptação no desenvolvimento das metas. 
 
Os objetivos e as metas deste Plano, somente poderão ser alcançados 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. Estes mecanismos devem ser: 
- De aferição quantitativa: que controlem estatisticamente o avanço do 

atendimento das metas, observando-se os prazos estabelecidos ano a ano; 
- De aferição qualitativa: que controlem o cumprimento das metas, observando 

além dos prazos, as estratégias de execução das ações para medir o sucesso da 
implementação 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 como o SAEB (Sistema Nacional de 
Avaliação da Educação Básica), o ENEM, a Prova Brasil, o Censo Escolar e os 
dados do IBGE, 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 objetivos propostos no PME, estão sendo 
atingidos, bem como se as mudanças necessárias estão sendo implementadas. 
 

DOCUMENTOS CONSULTADOS 

 
- Constituição Federal de 1988. 
 
- Deliberação nº 02/2003. Conselho Estadual de Educação. Institui normas para 

a Educação Especial, na modalidade da Educação Básica para alunos com 
necessidades educacionais especiais no Sistema de Ensino do Estado do 
Paraná. 

 
- Deliberação nº 002/2005. Conselho Estadual de Educação. Institui normas 

para a Educação Infantil no Sistema Estadual de Ensino do Paraná. 
 
- Lei nº 9.394/96, de 23 de dezembro de 1996. Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional (LDBEN).  
 
- Lei nº 9.424/96, que regulamenta o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento 

do Ensino Fundamental – FUNDEF. 
 
- Lei nº 10.172/01, de 9 de janeiro de 2001, que aprova o Plano Nacional de 

Educação. 
 
- Lei nº 10.639/03, de 9 de janeiro de 2003, prevê a obrigatoriedade da temática 

"História e Cultura Afro-Brasileira" e da História da África no currículo da 
Educação Básica. 

 
- Lei nº 11.494/2007, que regulamenta o Fundo de Manutenção e 

Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da 
Educação – FUNDEB. 

 
- Lei nº 11.769/2008, de 18 de agosto de 2008, que altera a Lei no 9.394, de 20 

de dezembro de 1996, Lei de Diretrizes e Bases da Educação, para dispor 
sobre a obrigatoriedade do ensino da música na educação básica. 

 
- Lei Orgânica do Município de Rio Azul, de 28 de abril de 1990. Edição 

atualizada em julho 2007, por José Augusto Gueltes - Secretário Executivo. 
 
- Lei Municipal nº 408/2007, de 19 de dezembro de 2007. Institui o Plano de 

Carreira e de Remuneração do Magistério Público Municipal.  
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SITES CONSULTADOS 

 
 
- www.ampr.pr.gov.br 
 
- www.estacoesferroviarias.com.br 
 
- www.fnde.gov.br 
 
- www.ibge.gov.br 
 
- www.inep.gov.br 
 
- www.muninet.com.br 
 
- www.rioazul.pr.gov.br 
 
- www.seed.pr.gov.br 
 
 
 

              APROVADO: 
 Rio Azul, 14 de dezembro de 2009. 

            (a)-    Vicente Solda            
                      Prefeito Municipal 
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