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APRESENTAÇÃO  

 

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

Lei Estadual nº 18.492/2015, a lei do Plano Municipal de Educação de Ramilândia nº 890/2015 ressalta a necessidade de seu monitoramento 

contínuo e de avaliações periódicas, com envolvimento das instâncias responsáveis e a devida mobilização social para acompanhar 

sistematicamente o esforço de implementação das metas e estratégias do plano. 

O presente relatório trata do período compreendido entre janeiro de 2020 e dezembro de 2020 e, do ponto de vista metodológico, 

observou os procedimentos contidos no “Caderno de Orientações para Monitoramento e Avaliação dos Planos Municipais de Educação” 

(disponível em http://pne.mec.gov.br/images/pdf/publicacoes/pne_pme_caderno_de_orientacoes_final.PDF).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://pne.mec.gov.br/images/pdf/publicacoes/pne_pme_caderno_de_orientacoes_final.PDF
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1. COMPORTAMENTO DAS METAS NO PERÍODO 

 

Meta Texto da meta 

1 

 

 

 

Universalizar, até 2016, a educação infantil na pré-escola para as crianças de 4 (quatro) a 5 (cinco) anos 

de idade e ampliar a oferta de educação infantil em creches de forma a atender, no mínimo, 50% 

(cinquenta por cento) das crianças de até 3 (três) anos até o final da vigência deste PNE 
 

 

1.1 FICHA METODOLÓGICA DOS INDICADORES MUNICIPAIS 

 

Indicador 1 Proporção de pessoas de 4 a 5 anos matriculadas na pré-escola. 
 

Conceitos e definições  

Proporção de pessoas de 4 e 5 anos que estão matriculadas na pré-escola no 

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

Fórmula de cálculo  

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

de pessoas de 4 e 5 anos) X 100 
 

Unidade de medida  

 % de pessoas. 
 

 

Indicador 2  

Proporção de pessoas de 0 a 3 anos que frequenta a creche. 
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Conceitos e definições  

Proporção de pessoas de 0 a 3 anos que estão matriculadas em creche no município. Mede a taxa líquida 

de atendimento no município na faixa etária. 

 

Fórmula de cálculo (Número de pessoas de 0 a 3 anos matriculadas em creche / Número total de pessoas de 0 a 3 anos) X 100. 

 

Unidade de medida % de pessoas. 

 

1.2 COMPORTAMENTO DOS INDICADORES DO PERÍODO 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Indicador 1 41,3% 56,1% 47,0% 75,0% 88,6% 88,2% 

Indicador 2 29,6% 30,7% 31,2% 33,4% 37,8% 35,6% 

 

Comentários sobre a meta: 

 

Avaliando as ações desenvolvidas com relação à Meta 1, constatamos que secretaria de Educação realizou o levantamento da 

demanda de crianças do município para planejar a expansão de oferta de vagas, distribuídos entre a escola Municipal Arlindo Gouveia e 

CMEI Maria Alice de Barros. O município trabalha com a projeção de vagas de 2% ao ano e tem conseguido cumprir sua meta até o 

momento. A Secretaria de Educação e Cultura, em parceria com demais órgãos públicos, garantiu o atendimento em período integral às 

crianças em situações de vulnerabilidade social na creche, abrigadas pelo Poder Público e atendimento parcial as demais crianças, garantindo 

assim, um maior número de atendimentos. A Secretaria de Educação com o objetivo de universalizar o atendimento da educação infantil, 

tem se empenhado em campanhas e divulgação a fim de realizar a busca ativa das crianças de 4 e 5 anos que estão fora da escola, garantindo 

que todas estejam matriculadas. 

 Anos anteriores o município tinha crianças de 4 e 5 anos fora da escola, atualmente 100% estão matriculadas. 
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Meta Texto da meta 

2 

 

 

 

Universalizar o ensino fundamental de 9 (nove) anos para toda a população de 6 

(seis) a 14 (quatorze) anos e garantir que pelo menos 95% (noventa e cinco por 

cento) dos alunos concluam essa etapa na idade recomendada, até o último ano 

de vigência deste PNE. 

 

1.1  FICHA METODOLÓGICA DOS INDICADORES MUNICIPAIS 

Indicador 1 Percentual da população de 6 a 14 anos que frequenta ou que já concluiu o ensino 

fundamental (taxa de escolarização líquida ajustada)  

 

Conceitos e definições Proporção de pessoas de 6 a 14 anos matriculadas no Ensino Fundamental 

Regular ou no Ensino Médio Regular 

 

Fórmula de cálculo (Número de pessoas de 6 a 14 anos matriculadas no Ensino Fundamental Regular 

ou no Ensino Médio Regular / Número total de pessoas de 6 a 14 anos) X 100 

 
 

Unidade de medida % de Pessoas. 

 
 

 

Indicador 2 Nenhum 

 

Fórmula de cálculo (População de 16 anos com o ensino fundamental concluído / População de 16 

anos) x 100 
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Justificativa  Inviável. Não existe dado público municipal e anual que informe todas as pessoas 

com EF concluído e que estejam dentro ou fora da escola. 

 

1.2 COMPORTAMENTO  DOS INDICADORES DO PERÍODO 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Indicador 1 116,5% 112,4% 111,4% 110,6% 99,4% 94,3% 

 

Comentários sobre a meta 

 

De acordo com os estudos realizados os alunos nesta faixa de idade, a maioria estão na escola mas não são todos que completam os 

doze anos de escolaridade. Nos anos iniciais não encontramos evasão escolar devido ao gerenciamento municipal, mas a situação se agrava 

nos anos finais do ensino fundamental. A rede municipal têm investido no acompanhamento constante do processo de ensino e de 

aprendizagem, com vistas domiciliar junto as famílias dos alunos faltantes, visando garantir a qualidade da educação e a permanência do 

aluno na escola. Durante o processo de avaliação, observa-se que o município alcançou um bom percentual previsto para os períodos com 

relação ao número de pessoas desta idade que frequentam ou já concluíram o ensino fundamental, conforme dados do Censo Escolar. 

 Na rede municipal há em média 20 alunos por turma, salas espaçosas e bem ventiladas, professores capacitados, transporte escolar 

e merenda de qualidade e um bom amparo pedagógico que ajuda no processo de ensino/aprendizagem. 

 

Meta Texto da meta 

3 

 

 

Universalizar, até 2016, o atendimento escolar para toda a população de 15 

(quinze) a 17 (dezessete) anos e elevar, até o final do período de vigência deste 

PNE, a taxa líquida de matrículas no ensino médio para 85% (oitenta e cinco 

por cento). 
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1.1 FICHA METODOLÓGICA DOS INDICADORES MUNICIPAIS 

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

 

Conceitos e definições Percentual de pessoas de 15 a 17 anos que estão matriculadas no município na 

Educação Básica. Mede o grau de atendimento escolar município na faixa 

etária. 

 

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

pessoas de 15 a 17 anos) X 100 

 

Unidade de medida % de Pessoas. 

 
 

 

Indicador 2 Proporção de pessoas de 15 a 17 anos matriculadas no Ensino Médio. 

 

Conceitos e definições Percentual de pessoas de 15 a 17 anos que estão matriculadas no município 

no Ensino Médio Regular. Mede a taxa líquida de atendimento no município 

na faixa etária. 

Fórmula de cálculo (Número de pessoas de 15 a 17 anos matriculadas no Ensino Médio Regular / 

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

Unidade de medida % de Pessoas. 

 

1.2  COMPORTAMENTO DOS INDICADORES DO PERÍODO 
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 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Indicador 1 88,4% 90,1% 76,8% 69,0% 82,4% 87,4% 

Indicador 2 50,7% 51,3% 47,8% 49,9% 58,6% 71,8% 

 

Comentários sobre a meta 

 

As ações desenvolvidas para o ensino médio constam no Plano Estadual de Educação e a rede municipal para subsidiar a meta 3, 

apoia a rede estadual no aperfeiçoamento do convênio para transporte escolar gratuito aos alunos de quinze a dezessete anos. 

No município de Ramilândia há 01 colégio estadual com 176 alunos matriculados no Ensino Médio. 15 jovens estudam em cursos 

técnicos em outros municípios e 9 cursando CEBJA. 

Segundo o IPARDES 2020, há 179 pessoas na faixa etária de 15 a 17 anos, o censo municipal aponta 202 jovens. Assim, 200 

estudando e 2 fora da escola. 

 Os relatórios finais que avaliamos mostram que nem todos os alunos que se matriculam no Ensino Médio, permanecem até o final 

do curso: Observe: 

  

Ano Matriculas EM Alunos que concluem o ano escolar 

2017 156 128  

2018 200 123 

2019 169 142 

 

 

Meta Texto da meta 

4 

 

Universalizar, para a população de 4 (quatro) a 17 (dezessete) anos com 

deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou 

superdotação, o acesso à educação básica e ao atendimento educacional 

especializado, preferencialmente na rede regular de ensino, com a garantia de 
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sistema educacional inclusivo, de salas de recursos multifuncionais, classes, 

escolas ou serviços especializados, públicos ou conveniados. 

 

1.1 FICHA METODOLÓGICA DOS INDICADORES MUNICIPAIS 

Indicador 1 Nenhum. 

 
 

Conceitos e definições (População de 4 a 17 anos com deficiência que frequenta a escola / População 

de 4 a 17 anos com deficiência) x 100 

 

 
 

Justificativa  Inviável. O relatório de linha de base 2014, primeiro ciclo, utiliza o Censo 

demográfico como fonte de dados. Contudo, as perguntas e as alternativas de 

resposta acerca de deficiências foram elaboradas de modo distinto nos Censos 

Demográficos de 2000 e 2010. Ausência de padronização/definição 

conceitual, pois as fontes de dados sugeridas (Censo demográfico e escolar) 

possuem conceitos diferentes de deficiências. O censo demográfico engloba 

todas as pessoas (matriculadas ou não) e o censo escolar apenas os 

matriculados. Não temos informações de transtornos globais do 

desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação para as pessoas que 

estão fora da escola. Impossibilidade de desagregação municipal ano a ano. 

 

 
 

 

Indicador 2 Percentual de alunos de 4 a 17 anos de idade com deficiência, TGD e altas 

habilidades ou superdotação que estudam em classes comuns da educação 

básica 

 

Fórmula de cálculo (Matrículas em classes comuns da educação básica de alunos de 4 a 17 anos 

de idade com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas 
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habilidades superdotação / Total de matrículas na educação básica de alunos 

de 4 a 17 anos de idade com deficiência, transtornos globais do 

desenvolvimento e altas habilidades superdotação) x 100. 

 

Comentário  Calculado conforme Relatório do 2º Ciclo de Monitoramento das Metas do 

Plano Nacional de Educação - 2018 (INEP). A idade de referência utilizada 

nesse indicador é a variável (NU_IDADE) do Censo Escolar, diferente da 

"variável derivada" utilizada nos indicadores propostos pelo IPARDES nas 

metas 1, 2 e 3. Dessa forma, voltando a utilizar as variáveis código de 

matrícula (ID_MATRICULA) e idade como sendo no ano de nascimento do 

aluno, e não mais a idade até 31 de março. Essa opção foi assumida para que 

esse indicador, cujos dados estão disponíveis para os municípios, ficasse igual 

ao nacional. Observa-se que, na série calculada nesse estudo, não é mostrado 

o indicador para 2014, pois a variável (IN_ESPECIAL_EXCLUSIVA), 

necessária para se calcular o indicador, não foi identificada nos microdados, 

impossibilitando usar a metodologia para calcular o indicador para o ano de 

2014. Portanto, foram calculados apenas os indicadores para os anos de 2015, 

2016 e 2017. 

 

 

1.2  COMPORTAMENTO DOS INDICADORES DO PERÍODO 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Indicador 2  47,8% 35,3% 47,8% 82,1% 88,5% 

 

Comentários da meta 
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Os alunos matriculados na rede municipal com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou 

superdotação, estão inseridos na rede de ensino regular, e recebem em período contrário, o Atendimento Educacional Especializado - AEE. 

Em cumprimento a Resolução nº 4, de 2 de outubro de 2009, o AEE é ofertado prioritariamente, na sala de recursos multifuncional da 

unidade escolar onde o aluno é matriculado, não sendo substitutivo às classes comuns. Destaca-se como fator proeminente a necessidade de 

investimento na formação continuada dos docentes que atuam no AEE e docentes interlocutores. As ações desenvolvidas na rede estadual 

com relação a educação especial inclusiva constam no Plano Estadual de Educação. 

Meta Texto da meta 

5 

 

 

 

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

ensino fundamental. 

1.1 FICHA METODOLÓGICA DOS INDICADORES MUNICIPAIS 

 

Indicador 1 Proficiência dos alunos do 3º ano do Ensino Fundamental em Leitura 

 

Fórmula de cálculo Os resultados da ANA são apresentados em percentuais de estudantes em cada 

escala de proficiência. 

 
 

Comentário  Calculado conforme Relatório do 2º Ciclo de Monitoramento das Metas do 

Plano Nacional de Educação - 2018 (INEP). 
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Indicador 2 Proficiência dos alunos do 3º ano do Ensino Fundamental em Escrita 

 

Fórmula de cálculo Os resultados da ANA são apresentados em percentuais de estudantes em cada 

escala de proficiência. 

 

Comentário  Calculado conforme Relatório do 2º Ciclo de Monitoramento das Metas do 

Plano Nacional de Educação - 2018 (INEP). 

 

 

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

 

Fórmula de cálculo Os resultados da ANA são apresentados em percentuais de estudantes em cada 

escala de proficiência. 

 

Comentário Calculado conforme Relatório do 2º Ciclo de Monitoramento das Metas do 

Plano Nacional de Educação - 2018 (INEP). 

 

 

 

1.2 COMPORTAMENTO DOS INDICADORES DO PERÍODO 

 

Distribuição percentual dos estudantes do 3º ano do Ensino Fundamental nos níveis de proficiência em leitura na ANA 

 Indicador 1 Nível 1 Nível 2  Nível 3  Nível 4  

2014  1,3% 39,5% 40,8% 18,4% 

2016  0,0% 22,6% 60,4% 17,0% 
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Distribuição percentual dos estudantes do 3º ano do Ensino Fundamental nos níveis de proficiência em escrita na ANA 

 Indicador 2 Nível 1 Nível 2  Nível 3  Nível 4  Nível 5 

2014  0,0% 1,3% 0,0% 81,6% 17,1% 

2016  0,0% 0,0% 1,9% 92,5% 5,7% 

 

Distribuição percentual dos estudantes do 3º ano do Ensino Fundamental nos níveis de 

proficiência em matemática. 

 Indicador 3 Nível 1 Nível 2  Nível 3  Nível 4  

2014  1,4% 15,1% 21,9% 61,6% 

2016  1,9% 27,8% 29,6% 40,7% 

 

Comentários sobre a meta 

 

A Secretaria de Educação aderiu aos Programas do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa (PNAIC), com objetivo de 

alfabetizar todas as crianças até o final do 3º ano do ensino fundamental. Há uma preocupação com a formação continuada para os 

professores regentes dos 1º aos 3º anos.  

Para dar início aos estudos da Base Nacional Comum Curricular - BNCC como forma de nortear e estruturar o trabalho pedagógico 

da rede municipal, foram realizados estudos por área, em parceria entre os orientadores de ensino dos anos iniciais e finais, que também 

participaram de palestras, seminários e fóruns específicos sobre a BNCC, organizados pela SEC. Os estudos e propostas da BNCC, bem 

como os encontros de monitoramento do Plano Municipal de Educação, propiciaram reuniões entre as divisões de educação infantil e ensino 

fundamental, para juntas planejarem ações no processo de transição das crianças. 

Em 2020 há 171 alunos matriculados nos anos iniciais do ensino fundamental e de acordo com os relatórios finais, cerca de 95% dos 

alunos saem alfabetizados até o final do 3º ano. 
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Meta Texto da meta 

6 

 

 

 

Oferecer educação em tempo integral em, no mínimo, 50% (cinquenta por 

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

cinco por cento) dos(as) alunos(as) da educação básica. 

 

1.1  FICHA METODOLÓGICA DOS INDICADORES MUNICIPAIS 

Indicador 1 Percentual de alunos da educação básica pública que pertencem ao público 

alvo da ETI e que estão em jornada de tempo integral 

 

Fórmula de cálculo (Número de alunos ETI / Número de alunos matriculados na educação 

básica pública) x 100 

 

Comentários  Calculado conforme Relatório do 2º Ciclo de Monitoramento das Metas do 

Plano Nacional de Educação - 2018 (INEP).Público Alvo da ETI = são os 

alunos da educação básica cujas matrículas de escolarização são em escola 

pública, presenciais e não pertencem à Educação de Jovens e Adultos nem 

à Educação Profissional Técnica de Nível Médio, oferecida na forma 

Subsequente ou Concomitante; Jornada de Tempo Integral = é a jornada 

cuja duração é, em média, igual ou superior a sete horas diárias, 

contabilizada a partir da soma da carga horária da matrícula de 

escolarização do aluno na escola pública com a carga horária total das 
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matrículas de Atividade Complementar (AC) e/ou de Atendimento 

Educacional Especializado (AEE) realizadas em instituições públicas e/ou 

privadas. 

 
 

 

Indicador 2 Percentual de escolas públicas da educação básica que possuem, pelo 

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

integral. 

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

alvo da ETI em jornada de tempo integral / Número de escolas que possuem 

pelo menos um aluno do público alvo 

Comentários  Calculado conforme Relatório do 2º Ciclo de Monitoramento das Metas do 

Plano Nacional de Educação - 2018 (INEP).Público Alvo da ETI = são os 

alunos da educação básica cujas matrículas de escolarização são em escola 

pública, presenciais e não pertencem à Educação de Jovens e Adultos nem 

à Educação Profissional Técnica de Nível Médio, oferecida na forma 

Subsequente ou Concomitante; Jornada de Tempo Integral = é a jornada 

cuja duração é, em média, igual ou superior a sete horas diárias, 

contabilizada a partir da soma da carga horária da matrícula de 

escolarização do aluno na escola pública com a carga horária total das 

matrículas de Atividade Complementar (AC) e/ou de Atendimento 

Educacional Especializado (AEE) realizadas em instituições públicas e/ou 

privadas. 

 

 

 

1.2  COMPORTAMENTO DOS INDICADORES DO PERÍODO 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
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Indicador 1 13,3% 9,3% 9,2% 10,7% 3,6% 2,7% 

Indicador 2 33,3% 33,3% 33,3% 33,3% 33,3% 0,0% 

 

Comentários sobre a meta 

 

As matrículas em tempo integral de crianças de 0 a 5 anos só acontece no CMEI para crianças em vulnerabilidade social.  A oferta 

de educação em tempo integral no ensino fundamental da rede municipal, só ocorre com alunos que frequentam o apoio escolar e sala de 

recurso multifuncional. Segundo o indicador, esta meta tem sofrido decadência nos últimos anos, porque vem caindo o número de crianças 

matriculadas em períodos integral na creche. 

Há alunos em tempo integral na creche (20 alunos), na escola há 84 crianças que são atendidas no contra turno escolar e no colégio 

há 29 alunos no contra turno escola. 

 

 

 

Meta Texto da meta 

7 

 

 

 

Fomentar a qualidade da educação básica em todas as etapas e modalidades, 

com melhoria do fluxo escolar e da aprendizagem de modo a atingir as 

seguintes médias nacionais para o IDEB nos anos 2015, 2017, 2019 e 2021, 

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

5,5 - 5,7 - 6,0; aos anos finais do ensino fundamental: 4,7 - 5,0 - 5,2 - 5,5; e ao 

ensino médio: 4,3 - 4,7 - 5,0 - 5,2. 

1.1  FICHA METODOLÓGICA DOS INDICADORES MUNICIPAIS 

Indicador 1 Ideb dos anos iniciais do ensino fundamental. 
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Comentário Já calculado e disponibilizado pelo INEP. 

 

 
 

Fórmula de cálculo Taxa média de aprovação nos anos iniciais do ensino fundamental x 

Proficiência média padronizada dos aluno. 

 

 
 

 

Indicador 2 Ideb dos anos finais do ensino fundamental 

 

Comentário  

Já calculado e disponibilizado pelo INEP. 

Fórmula de cálculo Taxa média de aprovação nos anos iniciais do ensino fundamental x 

Proficiência média padronizada dos aluno. 

 

 

Indicador 3 Ideb do ensino médio 

Comentário Já calculado e disponibilizado pelo INEP. Disponível a partir de 2017. 

Fórmula de cálculo Taxa média de aprovação do ensino médio x Proficiência média padronizada 

dos alunos da 3ª série do ensino médio na avaliação do Saeb (Aneb) 
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1.2 COMPORTAMENTO DOS INDICADORES DO PERÍODO 

 2013 2015 2017 2019 

Indicador 1 5,3 5,4% 5,6% 6,2% 

Indicador 2 #VALOR# 3,9% 3,8% - 

Indicador 3 - - 3,5% - 

 

Comentários sobre a meta 

 

 A educação municipal evolui nesta meta, pois, subiu 6 décimos em relação ao último IDEB. De 5,6 em 2017 para 6,2 em 2019. Isto 

aconteceu devido ao incentivo dado a educação e principalmente pela qualificação, comprometimento e compromisso dos profissionais que 

trabalham na educação municipal.  

 Houve menos reprovação que nos anos anteriores, os alunos se saíram melhor nas avaliações nacional e não teve evasão escolar. 

O município de Ramilandia tem fomentado ações diversas com vistas à melhoria do fluxo escolar e da aprendizagem nas diferentes 

etapas e modalidades da Educação Básica, visto que os resultados do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica - IDEB tem obtido 

avanços em comparação aos anos anteriores. No que tange os anos iniciais, destaca-se a superação da meta prevista para o período. Dentre 

as ações desenvolvidas nas escolas municipais destaca-se o uso da ferramenta PDDE Interativo e o mapeamento da realidade escolar na 

elaboração ou adequação do Projeto Político Pedagógico e a Secretaria de Educação tem investido na formação continuada de docentes. 

Soma-se a este quadro de ações já descritas o investimento e garantia pelo município de material didático-escolar, alimentação adequada e 

de qualidade e transporte escolar. 

 

Meta Texto da meta 

8 Elevar a escolaridade média da população de 18 (dezoito) a 29 (vinte e nove) 

anos, de modo a alcançar, no mínimo, 12 (doze) anos de estudo no último ano 

de vigência deste Plano, para as populações do campo, da região de menor 
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escolaridade no País e dos 25% (vinte e cinco por cento) mais pobres, e igualar 

a escolaridade média entre negros e não negros declarados à Fundação Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE. 

1.1 FICHA METODOLÓGICA DOS INDICADORES MUNICIPAIS 

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

 
 

Justificativa Inviável. Não existe dado público municipal e anual que informe anos de estudos 

todas as pessoas na faixa etária selecionada. Informação disponível somente para 

anos censitários. 

 

 
 

Fórmula de cálculo Soma dos anos de estudo das pessoas na faixa etária de 18 a 29 anos de idade / 

Total da população de 18 a 29 anos de idade. 

 

 
 

 

Indicador 2 Escolaridade média, em anos de estudo, da população de 18 a 29 anos de idade 

residente na área rural 

Justificativa Inviável. Não existe dado público municipal e anual que informe anos de estudos 

todas as pessoas na faixa etária selecionada. Informação disponível somente para 

anos censitários. 
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Fórmula de cálculo Soma dos anos de estudo das pessoas na faixa etária de 18 a 29 anos de idade 

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

 

 

 

Indicador 3 Escolaridade média, em anos de estudo, da população de 18 a 29 anos pertencente 

aos 25% mais pobres (renda domiciliar per capita) 

Justificativa Inviável. Não existe dado público municipal e anual que informe anos de estudos 

todas as pessoas. Informação disponível somente para anos censitários. Mesmo 

para Estado o coeficiênte de variação da PNAD não recomenda desagregação 

para essa faixa etária, seguida de faixas de rendimento. 

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

pertencentes aos 25% mais pobres / População de 18 a 29 anos de idade 

pertencente aos 25% mais pobres. 

 

Indicador 4 Razão percentual entre a escolaridade média de negros e não negros na faixa 

etária de 18 a 29 anos. 

Justificativa Inviável. Não existe dado público municipal e anual que informe anos de estudos 

todas as pessoas. Informação disponível somente para anos censitários. 

Fórmula de cálculo (Soma dos anos de estudo de negros 'pretos e pardos' na faixa etária de 18 a 29 

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

Soma dos anos de estudos de não negros 'brancos e amarelos' na faixa etária de 
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18 a 29 anos de idade / população de não negros 'brancos e amarelos' de 18 a 29 

anos de idade 

 

 

1.2 COMPORTAMENTO DOS INDICADORES DO PERÍODO 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Indicador 1 - - - - - - 

Indicador 2 - - - - - - 

Indicador 3 - - - - - - 

Indicador 4 - - - - - - 

 

Comentários sobre a meta 

 

 No colégio estadual não tem sala de correção de fluxo, para acelerar os estudos, devido à falta de demanda. A população embora 

precise estudar, não buscam a escola para continuar e terminar os estudos. No colégio estadual tem vagas, o município oferta o transporte, 

mas a população não busca estudar. 

Segundo o censo municipal (2018) 440 pessoas declararam não ter completado o Ensino Médio, ou seja, 59,37% da população não 

tem 12 anos de estudos. Em 2020, 18 fizeram o ENCEJA, 35 se formaram em 2019, assim, 387 pessoas aproximadamente sem 12 anos de 

escolaridade em 2020, ou seja 51,94% da população. 

Como no município não tem ensino de jovens e adultos na rede estadual, o município oferece transporte escolar para o município 

vizinho que conta com o polo do CEEJA - Centro Estadual de Educação de Jovens e Adultos, localizado em Matelandia, que oferece o 

ensino fundamental do 6º ao 9º ano e o ensino médio, de presença flexível, com atendimento individualizado de orientação de estudos e 

realização de avaliações. Atualmente 25 pessoas estão cursando o CEBEJA. 
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Meta Texto da meta 

9 

 

 

 

Elevar a taxa de alfabetização da população com 15 (quinze) anos ou mais para 

93,5% (noventa e três inteiros e cinco décimos por cento) até 2015 e, até o final 

da vigência deste PNE, erradicar o analfabetismo absoluto e reduzir em 50% 

(cinquenta por cento) a taxa de analfabetismo funcional. 

1.1 FICHA METODOLÓGICA DOS INDICADORES MUNICIPAIS 

Indicador 1 Taxa de alfabetização da população de 15 anos ou mais de idade 

 
 

Justificativa Inviável. Não existe dado público municipal e anual que informe se a pessoa sabe 

ler ou escrever. Informação disponível somente para anos censitários. 

 

 
 

Fórmula de cálculo (População com 15 anos ou mais de idade que sabe ler e escrever / Total da 

população com 15 anos ou mais de idade) x 100 

 

 
 

 

 

Indicador 2 Taxa de analfabetismo funcional de pessoas de 15 anos ou mais de idade 
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Justificativa Inviável. Não existe dado público municipal e anual que informe a escolaridade 

dos indivíduos, uma vez que "analfabetismo funcional" foi conceituado no PNE 

em Movimento como baixa escolaridade. Informação disponível somente para 

anos censitários. 

 

Fórmula de cálculo (População de 15 anos ou mais de idade que não concluiu os anos iniciais do 

ensino fundamental ou não sabe ler/escrever / Total da população com 15 anos 

ou mais de idade) x 100 

 

1.2 COMPORTAMENTO DOS INDICADORES DO PERÍODO 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Indicador 1 - - - - - - 

Indicador 2 - - - - - - 

 

Comentários sobre a meta 

 

A rede municipal ofertou a Educação de Jovens e Adultos presencial até 2019, por falta de procura, em 2020 fechou a sala de 

atendimento, pois o ano letivo finalizava com 2 a 3 alunos.   

Foram várias as ações e os investimentos realizados pelo município como campanhas, visitas domiciliares, panfletagens para chamar 

a população para voltar par a escola, mas os mesmos ingressavam no início do ano e não permaneciam até o final do curso.  

 Segundo o censo municipal e monitoramento 2020, há 3.385 pessoas de 15 anos ou mais, delas 83% são alfabetizadas, mas muitas 

delas ainda não terminaram os estudos. 

 Segundo o censo municipal da população pesquisada de 15 anos ou mais, cerca de 11% da população ainda são analfabetos absolutos. 

E das pessoas pesquisadas entre 18 a 29 anos, 64,5% não concluíram doze anos de estudos. 
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Meta Texto da meta 

10 

 

 

 

Oferecer, no mínimo, 25% (vinte e cinco por cento) das matrículas de educação 

de jovens e adultos, nos ensinos fundamental e médio, na forma integrada à 

educação profissional. 

1.1 FICHA METODOLÓGICA DOS INDICADORES MUNICIPAIS 

Indicador 1 Percentual de matrículas da educação de jovens e adultos na forma integrada à 

educação profissional 

 
 

Conceitos e definições Calculado conforme Relatório do 2º Ciclo de Monitoramento das Metas do Plano 

Nacional de Educação - 2018 (INEP). 

 

 
 

Fórmula de cálculo (Matrículas da Educação de Jovens e Adultos de nível fundamental e médio 

integrada à Educaçao Profissional / Total de matrículas da Educação de Jovens e 

Adultos de nível fundamental e médio) x 100 

 

 
 

 

 

1.2 COMPORTAMENTO DOS INDICADORES DO PERÍODO 
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 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Indicador 1 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

 

Comentários sobre a meta 

A meta visa a ampliação das matrículas na modalidade Educação de Jovens e Adultos, de maneira integrada a educação profissional, 

porém no período de 2015 a 2020, não houve ações que possibilitassem a execução da meta em nível municipal, entretanto o município 

oferta um curso de administração por meio da Plataforma do Instituto Federal do Paraná- IFPR com uma sala com 30 vagas. As aulas 

tiveram início em setembro de 2018, com duração de 2 anos de curso. 

Como o município não dispõe de curso técnico, oferta ajuda de custo para acadêmicos que desejam estudar em outro município. 

 

 

Meta Texto da meta 

11 

 

 

 

Triplicar as matrículas da educação profissional técnica de nível médio, 

assegurando a qualidade da oferta e pelo menos 50% (cinquenta por cento) da 

expansão no segmento público. 

1.1 FICHA METODOLÓGICA DOS INDICADORES MUNICIPAIS 

Indicador 1 Número absoluto de matrículas em EPT de nível médio. 

 
 

Conceitos e definições Calculado conforme Relatório do 2º Ciclo de Monitoramento das Metas do Plano 

Nacional de Educação - 2018 (INEP). 

 



Prefeitura Municipal de Ramilândia- Paraná 
Av. Voluntários da Pátria, nº 1600 - Centro 

CNPJ 95.725.024/0001-14 - CEP: 85.888-970 
Fone/Fax 3258 8000 e-mail: ramilandia@yahoo.com.br 

 

28 

 
 

Fórmula de cálculo Total de Matrículas de Educação Profissional Técnica de Nível Médio 

 

 
 

 

Indicador 2 Participação do segmento público na expansão da EPT de Nível Médio 

 

Conceitos e definições Calculado conforme Relatório do 2º Ciclo de Monitoramento das Metas do Plano 

Nacional de Educação - 2018 (INEP). Condicionante do Indicador 11B: sua 

fórmula só é aplicável quando, no período analisado, houver expansão (positiva) 

de matrículas. 

 

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

matrículas em 2013) total)) x 100 

 

 

Indicador 3 Expansão acumulada da EPT de Nível Médio pública 

Conceitos e definições Calculado conforme Relatório do 2º Ciclo de Monitoramento das Metas do Plano 

Nacional de Educação - 2018 (INEP 

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

público)) x 100 
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1.2 COMPORTAMENTO DOS INDICADORES DO PERÍODO 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Indicador 1 - - - - - - 

Indicador 2 - - - - - - 

Indicador 3 - - - - - - 

 

Comentários sobre a meta 

Meta difícil de ser atendida no município de Ramilandia, devido a quantidade de matriculas no colégio, só há oferta do ensino médio 

regular e não tem como implantar o ensino técnico por falta de demanda. O município oferece auxilio transporte lei municipal 1127/2019 

para os alunos estudar em outros municípios. Em 2020 há 15 alunos cursando curso técnico em outros municípios. 

 

 

 

Meta Texto da meta 

12 

 

 

 

Elevar a taxa bruta de matrícula na educação superior para 50% (cinquenta por 

cento) e a taxa líquida para 33% (trinta e três por cento) da população de 18 

(dezoito) a 24 (vinte e quatro) anos, assegurada a qualidade da oferta e expansão 

para, pelo menos, 40% (quarenta por cento) das novas matrículas, no segmento 

público 

1.1 FICHA METODOLÓGICA DOS INDICADORES MUNICIPAIS 

Indicador 1 Taxa bruta de matrículas na graduação 
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Conceitos e definições Inviável para município. A) PNAD é pesquisa amostral; B) Censo educação 

Superior não informa endereço do aluno; usar endereço da matrícula concentrará 

no município a faixa etária dos estudantes que se deslocam para estudo; C) 

Grande parte dos municípios não possuem nível superior em seu território. 

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

18 a 24 anos) x 100 

 

Indicador 2 Taxa líquida de escolarização na educação superior 

Conceitos e definições Inviável para município. A) PNAD é pesquisa amostral; B) Censo educação 

Superior não informa endereço do aluno; usar endereço da matrícula concentrará 

no município a faixa etária dos estudantes que se deslocam para estudo; C) 

Grande parte dos municípios não possuem nível superior em seu território. 

 

Fórmula de cálculo (População de 18 a 24 anos que frequenta ou já concluiu cursos de graduação / 

Total da população de 18 a 24 anos) x 100 

 

 

Indicador 3 Participação do segmento público na expansão de matrículas de graduação 

Conceitos e definições a)  Menor nível de desagregação do indicador pela Nota Técnica é  "Unidade da 

Federação"; b) Grande parte dos municípios não possui nível superior em seu 

território; c) Alguns possuem apenas ensino superior privado, resultando em 

divisão por zero no setor público; d) Em 2014, 80 municípios paranaenses 
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possuíam ensino superior presencial e 127 ensino superior a distância; e) não 

existe uma variável chave comum para municípios em modalidade de ensino; 

após unir arquivos "ALUNOS", "CURSOS" e "LOCAL OFERTA": 

CO_MUNICIPIO_CURSO para modalidade presencial e 

CO_MUNICIPIO_LOCAL_OFERTA para modalidade ensino a distância 

Fórmula de cálculo (Variação das matrículas em cursos de graduação de IES públicas no período / 

Variação total das matrículas em cursos de graduação no período) x 100 

 

 

1.2 COMPORTAMENTO DOS INDICADORES DO PERÍODO 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Indicador 1 - - - - - - 

Indicador 2 - - - - - - 

Indicador 3 - - - - - - 

 

 

Comentários sobre a meta 

 

 No município se Ramilândia não há instituição de ensino superior, no entanto à uma ajuda de custo, auxilio acadêmico, lei municipal 

nº 1127/2019 para ajudar nas despesas escolares para o indivíduo que deseja estudar em outros municípios.  

 

 

 

Meta Texto da meta 
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13 

 

 

 

Elevar a qualidade da educação superior e ampliar a proporção de 

mestres e doutores do corpo docente em efetivo exercício no 

conjunto do sistema de educação superior para 75% (setenta e cinco 

por cento), sendo, do total, no mínimo, 35% (trinta e cinco por cento) 

doutores. 

1.1 FICHA METODOLÓGICA DOS INDICADORES MUNICIPAIS 

Indicador 1 Percentual de docentes com mestrado ou doutorado na educação 

superior 

 
 

Conceitos e definições Não se aplica a municípios. O limitador é que o indicador só é 

possíveis ser replicado para municípios em que há oferta da educação 

superior. Ainda assim, o dado é pouco fidedigno pois o professor 

pode ou não residir no mesmo município da instituição de ensino 

superior. A fonte de dados é o Censo do Ensino Superior do INEP. A 

alternativa seria não medir o indicador para município, pois não 

avalia o alcance da meta no âmbito municipal 

 

 
 

Fórmula de cálculo (Docentes com mestrado ou doutorado na Educação Superior / Total 

de docentes na Educação Superior) x 100 
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Indicador 2 Percentual de docentes com doutorado na educação superior 

 

Conceitos e definições Não se aplica a municípios. O limitador é que o indicador só é 

possíveis ser replicado para municípios em que há oferta da educação 

superior. Ainda assim, o dado é pouco fidedigno pois o professor 

pode ou não residir no mesmo município da instituição de ensino 

superior. A fonte de dados é o Censo do Ensino Superior do INEP. A 

alternativa seria não medir o indicador para município, pois não 

avalia o alcance da meta no âmbito municipal 

 

Fórmula de cálculo (Docentes com doutorado na Educação Superior / Total de docentes 

na Educação Superior) x 100 

 

1.2 COMPORTAMENTO DOS INDICADORES DO PERÍODO 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Indicador 1 - - - - - - 

Indicador 2 - - - - - - 

 

Comentários sobre a meta 

 

A rede de ensino apoia a ampliação do número de mestres e doutores, por meio dos respectivos planos de carreira do magistério, 

com incentivo de bolsa de estudos e progressão profissional. 
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Meta Texto da meta 

14 

 

 

 

Elevar gradualmente o número de matrículas na pós-graduação stricto 

sensu, de modo a atingir a titulação anual de 60.000 (sessenta mil) mestres 

e 25.000 (vinte e cinco mil) doutores. 

1.1 FICHA METODOLÓGICA DOS INDICADORES MUNICIPAIS 

Indicador 1 Número de títulos de mestrado concedidos por ano 

 
 

Conceitos e definições Não se aplica a municípios. O limitador para o indicador, é que a 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) 

divulga o dado apenas para o estado, ressaltando-se que esse dado se refere 

ao estado onde foi concedido o título. O dado não é disponível para 

municípios. 

 

 
 

Fórmula de cálculo Títulos de mestrado concedidos por ano no País 

 

 
 

 

Indicador 2 Número de títulos de doutorado concedidos por ano. 
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Conceitos e definições Não se aplica a municípios. O limitador para o indicador, é que a 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) 

divulga o dado apenas para o estado, ressaltando-se que esse dado se refere 

ao estado onde foi concedido o título. O dado não é disponível para 

municípios 

 

Fórmula de cálculo Títulos de doutorado concedidos por ano no País. 

 

 

1.2 COMPORTAMENTO DOS INDICADORES DO PERÍODO 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Indicador 1 - - - - - - 

Indicador 2 - - - - - - 

 

Comentários sobre a meta 

O município encontra-se em processo para atingir a meta até o final da vigência deste plano.  Há 43 professores (rede municipal), 

destes 42 tem curso superior completo. 

No município não há instituição de ensino superior, mas os alunos recebem incentivos financeiros para frequentar em outros 

municípios vizinhos lei nº 1127/2019 de auxilio acadêmico. 
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Meta Texto da meta 

15 

 

 

 

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

Federal e os Municípios, no prazo de 1 (um) ano de vigência deste PNE, 

política nacional de formação dos profissionais da educação de que tratam 

os incisos I, II e III do caput do art. 61 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro 

de 1996, assegurado que todos os professores e as professoras da educação 

básica possuam formação específica de nível superior, obtida em curso de 

licenciatura na área de conhecimento em que atuam. 

1.1 FICHA METODOLÓGICA DOS INDICADORES MUNICIPAIS 

Indicador 1 Proporção de docências da educação infantil com professores cuja formação 

superior está adequada à área de conhecimento que lecionam 

 
 

Conceitos e definições Calculado conforme Relatório do 2º Ciclo de Monitoramento das Metas do 

Plano Nacional de Educação - 2018 (INEP). 

Fórmula de cálculo (Quantidade de docências da educação infantil com professores cuja 

formação superior está adequada à área de conhecimento que lecionam / 

Quantidade total de docências da educação infantil) x 100 

 

 
 

 

Indicador 2 Proporção de docências dos anos iniciais do ensino fundamental com 

professores cuja formação superior está adequada à área de conhecimento 

que lecionam. 
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Conceitos e definições Calculado conforme Relatório do 2º Ciclo de Monitoramento das Metas do 

Plano Nacional de Educação - 2018 (INEP). 

 

Fórmula de cálculo (Quantidade de docências dos anos iniciais do ensino fundamental com 

professores cuja formação superior está adequada à área de conhecimento 

que lecionam / Quantidade total de docências dos anos iniciais do ensino 

fundamental) x 100 

 

 

Indicador 3 Proporção de docências dos anos finais do ensino fundamental com 

professores cuja formação superior está adequada à área de conhecimento 

que lecionam. 

Conceitos e definições Calculado conforme Relatório do 2º Ciclo de Monitoramento das Metas do 

Plano Nacional de Educação - 2018 (INEP). 

Fórmula de cálculo (Quantidade de docências dos anos finais do ensino fundamental com 

professores cuja formação superior está adequada à área de conhecimento 

que lecionam / Quantidade total de docências dos anos finais do ensino 

fundamental) x 100 
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Indicador 4 Proporção de docências do ensino médio com professores cuja formação 

superior está adequada à área de conhecimento que lecionam. 

Conceitos e definições Calculado conforme Relatório do 2º Ciclo de Monitoramento das Metas do 

Plano Nacional de Educação - 2018 (INEP). 

Fórmula de cálculo (Quantidade de docências do ensino médio com professores cuja formação 

superior está adequada à área de conhecimento que lecionam / Quantidade 

total de docências do ensino médio) x 100 

 

 

1.2 COMPORTAMENTO DOS INDICADORES DO PERÍODO 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Indicador 1 62,5% 55,6% 81,8% 78,1% 59,4% 55,2% 

Indicador 2 75,9% 76,8% 75,2% 76,7% 77,9% 84,6% 

Indicador 3 71,5% 76,1% 75,4% 78,2% 85,0% 73,6% 

Indicador 4 73,0% 78,7% 69,9% 78,3% 77,2% 65,6% 

 

Comentários sobre a meta 

 

Meta alcançada. 99% dos professores da rede municipal de ensino tem formação superior e 100% participam de formação 

continuada. 
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Meta Texto da meta 

16 

 

 

 

Formar, em nível de pós-graduação, 50% (cinquenta por cento) dos 

professores da educação básica, até o último ano de vigência deste PNE, e 

garantir a todos(as) os(as) profissionais da educação básica formação 

continuada em sua área de atuação, considerando as necessidades, 

demandas e contextualizações dos sistemas de ensino. 

1.1 FICHA METODOLÓGICA DOS INDICADORES MUNICIPAIS 

Indicador 1 Percentual de professores da educação básica com pós-graduação lato sensu 

ou stricto sensu 

 
 

Conceitos e definições Calculado conforme Relatório do 2º Ciclo de Monitoramento das Metas do 

Plano Nacional de Educação - 2018 (INEP). 

 

 
 

Fórmula de cálculo (Professores com pós-graduação / Total de professores) x 100 
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Indicador 2 Percentual de professores da educação básica que realizaram cursos de 

formação continuada 

 

Conceitos e definições Calculado conforme Relatório do 2º Ciclo de Monitoramento das Metas do 

Plano Nacional de Educação - 2018 (INEP). 

 

Fórmula de cálculo (Professores com formação continuada / Total de professores) x 100 

 

 

1.2 COMPORTAMENTO DOS INDICADORES DO PERÍODO 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Indicador 1 95,8% 86,5% 86,3% 93,5% 98,4% 93,3% 

Indicador 2 81,3% 80,8% 76,5% 91,3% 87,3% 88,3% 

 

Comentários sobre a meta 

Meta alcançada (2020). Dos 59 padrões de 20 horas, 58 professores são pós-graduados.  98,30% dos professores da rede municipal de ensino 

têm pós-graduação. 

 

 

 

Meta Texto da meta 
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17 

 

 

 

Valorizar os(as) profissionais do magistério das redes públicas de educação 

básica de forma a equiparar seu rendimento médio ao dos(as) demais 

profissionais com escolaridade equivalente, até o final do sexto ano de 

vigência deste PNE 

1.1 FICHA METODOLÓGICA DOS INDICADORES MUNICIPAIS 

Indicador 1 Relação percentual entre o rendimento bruto médio mensal dos profissionais 

do magistério das redes públicas da educação básica, com nível superior 

completo, e o rendimento bruto médio mensal dos demais profissionais 

assalariados, com nível superior completo 

 
 

Conceitos e definições Inviável para município. A) PNAD é pesquisa amostral; B) assumindo a 

perspectiva do ensino superior, para o denominador haveria duas opções: 

pessoa com ensino superior atuando em qualquer atividade e pessoa com 

ensino superior atuando em atividade de nível superior; como é o caso dos 

professores (essa escolha altera substantivamente o resultado para a esfera 

estadual); C) tentou-se utilizar a RAIS como alternativa, no entando todos 

os professores estaduais encontram-se registrados na capital do estado 

(Curitiba) e consta na base de dados 94 municípios sem registros para 

professores na rede municipal. 

 

 
 

Fórmula de cálculo (Rendimento bruto médio mensal dos profissionais do magistério das redes 

públicas de educação básica, com nível superior completo / Rendimento 



Prefeitura Municipal de Ramilândia- Paraná 
Av. Voluntários da Pátria, nº 1600 - Centro 

CNPJ 95.725.024/0001-14 - CEP: 85.888-970 
Fone/Fax 3258 8000 e-mail: ramilandia@yahoo.com.br 

 

42 

bruto médio mensal dos demais profissionais assalariados com nível superior 

completo) x 100 

 

 
 

 

 

1.2 COMPORTAMENTO DOS INDICADORES DO PERÍODO 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Indicador 1 - - - - - - 

 

Comentários sobre a meta 

 

A rede municipal possui planos de carreira regulamentados em legislação específica sobre os reajustes dos vencimentos dos 

servidores municipais. Estratégia alcançada. O município possui plano de carreira Lei nº 553/2008. 

 

 

 

Meta Texto da meta 

18 

 

 

 

Assegurar, no prazo de 2 (dois) anos, a existência de planos de carreira para 

os(as) profissionais da educação básica e superior pública de todos os 

sistemas de ensino, e, para o plano de carreira dos(as) profissionais da 

educação básica pública, tomar como referência o piso salarial nacional 

profissional, definido em Lei Federal, nos termos do inciso VIII do art. 206 

da Constituição Federal. 

1.1 FICHA METODOLÓGICA DOS INDICADORES MUNICIPAIS 
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Indicador 1 Percentual de unidades federativas que possuem PCR dos profissionais do 

magistério 

  
 

Conceitos e definições Não se aplica a municípios. Esse indicador se refere à situação nos estados 

da federação 

 

 
 

Fórmula de cálculo (Unidades federativas com PCR vigentes / Total de unidades federativas) x 

100 

 

 
 

 

Indicador 2 Percentual de unidades federativas que preveem o limite máximo de 2/3 da 

carga horária para atividades de interação com os educandos 

 

Conceitos e definições Não se aplica a municípios. Esse indicador se refere à situação nos estados 

da federação 

 

Fórmula de cálculo (Unidades federativas que preveem o limite máximo de 2/3 da carga horária 

para atividades de interação com os educandos / Total de unidades 

federativas) x 100 
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Indicador 3 Percentual de unidades federativas que atendem ao PSNP 

 

Conceitos e definições Não se aplica a municípios. Esse indicador se refere à situação nos estados 

da federação 

 

Fórmula de cálculo (Unidades federativas que atendem ao PSNP / Total de unidades federativas) 

x 100 

 

 

Indicador 4 Percentual de municípios que possuem PCR dos profissionais do magistério 

 

Conceitos e definições Calculado conforme Relatório do 2º Ciclo de Monitoramento das Metas do 

Plano Nacional de Educação - 2018 (INEP). 

 

Fórmula de cálculo (Municípios com PCR vigentes / Total de municípios) x 100 
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Indicador 5 Percentual de municípios que preveem o limite máximo de 2/3 da carga 

horária para atividades de interação com os educandos 

 

Conceitos e definições Informações não publicizadas de forma compilada e organizada para os 399 

municípios paranaenses. 

 

Fórmula de cálculo  

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

atividade de interação com os educandos / Total e municípios) x 100 

 

Indicador 6 Percentual de municípios que atendem ao PSNP 

Conceitos e definições Informações não publicizadas de forma compilada e organizada para os 399 

municípios paranaenses 

Fórmula de cálculo (Municípios que atendem ao PSNP / Total de municípios) x 100 

 

 

 

1.2 COMPORTAMENTO DOS INDICADORES DO PERÍODO 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Indicador 4 Sim - - - - - 
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Comentários sobre a meta 

Estratégia alcançada. - 100% dos professores da rede municipal de ensino ocupam cargo efetivo através de concurso público. 

- 59 padrões de professor efetivados e graduados de 20 horas.  

- Piso salarial 20 horas que o município paga para professores com graduação R$ 1.614,71 (20 h)  

- Com pós- graduação R$ 1.937,65 (20 h). 

- Há 01 professora 20 horas somente com magistério R$ 1.614,71  

- Lei do Plano de Carreira dos professores nº 553/2008 

- Salário base auxiliar administrativo escola: 1.473,76 

- Serviços gerais escola:  1.094,43 

 

 

Meta Texto da meta 

19 

 

 

 

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

democrática da educação, associada a critérios técnicos de mérito e 

desempenho e à consulta pública à comunidade escolar, no âmbito das 

escolas públicas, prevendo recursos e apoio técnico da União para tanto 

1.1 FICHA METODOLÓGICA DOS INDICADORES MUNICIPAIS 

Indicador 1 Percentual de unidades federativas que selecionam diretores de escolas 

públicas da rede de ensino estadual por meio de eleições e critérios técnicos 

de mérito e desempenho. 

 
 

Conceitos e definições Não se aplica a município.  Esse indicador se refere à situação nos estados 
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da federação 

 

 
 

Fórmula de cálculo (Unidades federativas que selecionam diretores/as de escolas públicas da 

rede de ensino estadual por mei 

 

 

 

 

 

Indicador 2 Percentual de municípios que selecionam diretores de escolas públicas da 

rede de ensino municipal por meio de eleições e critérios técnicos de mérito 

e desempenho 

 

Conceitos e definições Calculado conforme Relatório do 2º Ciclo de Monitoramento das Metas do 

Plano Nacional de Educação - 2018 (INEP). Fonte: Elaborada pela 

Dired/Inep com base em dados Pesquisa de Informações Básicas 

Municipais/IBGE 2014 

 

Fórmula de cálculo (Municípios que selecionam diretores/as de escolas públicas da rede de 

ensino municipal por meio de eleições e critérios técnicos de mérito e 

desempenho / Total de municípios) x 100 
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1.2 COMPORTAMENTO DOS INDICADORES DO PERÍODO 

 CONCURSO  LIVRE 

INDICAÇÃO 

INDICAÇÃO ELEIÇÃO PROCESSO 

SELETIVO 

OUTRA FORMA 

Indicador 2014 NÃO   SIM  NAO  NAO 

Indicador 2018 NÃO  SIM NÃO  SIM NÃO  NAO 

 

Comentários sobre a meta 

 

As ações realizadas pelas unidades escolares públicas sob orientação das redes de ensino, proporcionaram o desenvolvimento da 

gestão democrática com a participação da comunidade escolar nas tomadas de decisões, através da APMF. Há a realização da eleição 

unificada dos conselhos escolares, com a participação de todos os segmentos da comunidade escolar, com o objetivo de fortalecer e 

incentivaram a participação das famílias e da comunidade, sendo parceiras e colaboradoras nas ações realizadas, contribuindo no 

investimento de recursos financeiros e materiais, visando o desenvolvimento do ensino e da aprendizagem, considerando a escola um espaço 

de formação. 

Estratégia alcançada. Para o processo de consulta pública a comunidade escolar da escola municipal há um decreto de 

regulamentação nº 3169/2017 baseado na lei 553/2008 que regulamenta o processo de escolha da direção e coordenação pedagógica escolar. 

 

 

Meta Texto da meta 

20 

 

 

Ampliar o investimento público em educação pública de forma a atingir, no 

mínimo, o patamar de 7% (sete por cento) do produto interno bruto - PIB 

do país no 5º (quinto) ano de vigência desta Lei e, no mínimo, o equivalente 

a 10% (dez por cento) do PIB ao final do decênio 
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1.1 FICHA METODOLÓGICA DOS INDICADORES MUNICIPAIS 

Indicador 1 Gasto público em educação pública em proporção ao PIB 

 
 

Conceitos e definições Mensura a participação das despesas municipais em educação no PIB 

municipal 

 

 
 

Fórmula de cálculo (Despesa orçamentária pública municipal em educação / Produto interno 

bruto) X 100 

 

 
 

Unidade de medida %despesas/PIB 

 

 
 

Variáveis que compõem o indicador, suas respectivas fontes 

e instituições produtoras 

Variáveis Fontes Instituições 

Produto Interno Bruto 

a Preços Correntes 

Base de dados do 

Estado 

IPARDES 

Despesas por Função - 

Educação 

Base de dados do 

Estado 

IPARDES 
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Níveis de desagregação Estado e municípios 

Periodicidade de atualização Anual 

Desvantagens a) Não segue a fonte oficial de dados sugerida pelo INEP, devido a 

dificuldade de localização de dados referente a recursos federais e estaduais 

das diferentes fontes e transferências, de forma a não contabilizar de modo 

duplicado no município. Assim não contempla a totalidade dos recursos 

públicos investidos em educação; b) Abarca os gastos públicos municipais 

em educação privada, via convênios, acordos de cooperação técnica, 

atendimento indireto, etc. 

Vantagens Proporciona acompanhar o desempenho das despesas municipais públicas 

 

 

 

Indicador 2 Gasto público em proporção ao PIB 

 

Conceitos e definições Mensura a participação das despesas municipais em educação no orçamento 

público municipal. 

 

Fórmula de cálculo (Despesa orçamentária pública municipal em educação / Orçamento público 

municipal) X 100 
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Unidade de medida % de despesas 

 

Variáveis que compõem o indicador, suas respectivas fontes 

e instituições produtoras 

Variáveis Fontes Instituições 

Despesas Totais Base de dados do 

Estado 

IPARDES 

Despesas por Função - 

Educação 

Base de dados do 

Estado 

IPARDES 

 

Níveis de desagregação Estado e municípios 

Periodicidade de atualização Anual 

Desvantagens Não segue a fonte oficial de dados sugerida pelo INEP, devido a dificuldade 

de localização de dados referentes a recursos federais e estaduais das 

diferentes fontes e transferências, de forma a não contabilizar de modo 

duplicado no município. Assim não contempla a totalidade dos recursos 

públicos investidos em educação. 

Vantagens Proporciona acompanhar o desempenho das despesas municipais públicas. 

 

1.2 COMPORTAMENTO DOS INDICADORES DO PERÍODO 

 2014 2015 2016 2017 2018 

Indicador 1 5,0% 5,7% 5,3% 6,0% - 
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Indicador 2 23,2% 29,5% 29,2% 29,9% 26,6% 

 

Comentários sobre a meta 

Para atender a legislação vigente foram investidos 25,6% dos recursos da rede municipal, que viabilizaram adequação dos espaços 

das unidades escolares, bem como a remuneração dos professores, fato que assegurou o atendimento de qualidade de acordo com as 

demandas educativas, como exemplo o fornecimento do material escolar aos alunos. Em 2018 foram retomadas e firmadas novas parcerias 

por meio de convênios federais e planejamentos municipais que propiciaram algumas ações importantes como a aquisição de ônibus 

escolares e a oferta do transporte escolar, alimentação de qualidade, formação de professores que impactaram diretamente no acesso e 

permanência dos alunos matriculados em nosso município. O município realizou ações assertivas de forma a garantir que os dados 

informados no Censo Escolar fossem disponibilizados corretamente, de forma assegurar e ampliar os repasses do FUNDEB. Todo o 

investimento realizado na educação municipal está disponível no Portal da Transparência, canal pelo qual é possível acompanhar a aplicação 

dos recursos. 

O município de Ramilândia é um município extremamente pobre economicamente,  

O recurso que financia a educação básica vem do governo federal de acordo com o número de alunos declarados no Censo Escolar 

e da contrapartida do município.  

Mesmo com o aumento do número de alunos de 4 e 5 anos, Ramilândia continua a perder recursos do FUNDEB para outras localidades 

com maior número de alunos. 

Recursos do governo federal: 

FUNDEB 

PNATE 

PNAE 

- FNDE 

- PDDE 

- Salário Educação 

- 25% dos recursos livres. 

- 5% sobre as transferências constitucionais. 

Custo aluno segundo o FNDE R$ 3.643,16 ao ano. 
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2. CONCLUSÃO E RECOMENDAÇÕES  

 

 O Fórum Municipal de Educação responsável pela Avaliação e Monitoramento do Plano Municipal de Educação do Município de 

Ramilândia-Paraná, designado pela Portaria Municipal nº 1535/2018, esteve no período de 30 de Março a 14 de setembro de 2020, realizando 

o monitoramento das metas e estratégias do PME do município.  

Para realizar o monitoramento do PME a Equipe Técnica fez um estudo minucioso de cada meta e estratégia, analisando os prazos 

para cumprimento tanto das metas quanto das estratégias e em seguida foi feito uma análise dos avanços e retrocessos na política educacional 

do município do ano de 2019 para 2020. 

Foi feito também um estudo sobre o orçamento que a prefeitura municipal irá gastar e como se organizar para atender as metas e as 

estratégias do referido plano, principalmente as metas de curto prazo.  

De acordo com o monitoramento das metas e estratégias do PME, lei 890/2015 foi analisado o seguinte: 

Na meta 1  
Avaliando as ações desenvolvidas com relação à Meta 1, constatamos que secretaria de Educação realizou o levantamento da 

demanda de crianças do município para planejar a expansão de oferta de vagas, distribuídos entre a escola Municipal Arlindo Gouveia e 

CMEI Maria Alice de Barros. O município trabalha com a projeção de vagas de 2% ao ano e tem conseguido cumprir sua meta até o 

momento. A Secretaria de Educação e Cultura, em parceria com demais órgãos públicos, garantiu o atendimento em período integral às 

crianças em situações de vulnerabilidade social na creche, abrigadas pelo Poder Público e atendimento parcial as demais crianças, garantindo 

assim, um maior número de atendimentos. A Secretaria de Educação com o objetivo de universalizar o atendimento da educação infantil, 

tem se empenhado em campanhas e divulgação a fim de realizar a busca ativa das crianças de 4 e 5 anos que estão fora da escola, garantindo 

que todas estejam matriculadas. 

Em 2020 há 275 crianças da faixa etária de 0 a 3 anos de idade, dados do relatório do cartório de nascidos, relatórios vacina e 

pediatria, monitoramento 2020 e SERE creche 2020. Em 2020 estão sendo atendidas 118 crianças na única creche municipal, ou seja, 40% 

das crianças residentes no município. O município atendeu a meta que projetou para expansão de vagas para creche para 2019 pois havia 

feito uma projeção de expansão de vagas de 2% de ano a ano. Com relação a segunda parte da meta está atendida pois há 125 crianças de 4 

e 5 anos, todas estão devidamente matriculadas na escola ou creche, 6 crianças não estão na escola devido a data corte. 

O atendimento na creche acontece em período parcial, em alguns casos como vulnerabilidade social que é em tempo integral. Os 

alunos de 4 e 5 anos todos são em período parcial e são atendidos na escola. O atendimento em tempo integral será muito difícil de ser 

atingida, devido as condições financeiras do município, espera-se que durante a vigência deste plano possa ser estudado condições para tal 



Prefeitura Municipal de Ramilândia- Paraná 
Av. Voluntários da Pátria, nº 1600 - Centro 

CNPJ 95.725.024/0001-14 - CEP: 85.888-970 
Fone/Fax 3258 8000 e-mail: ramilandia@yahoo.com.br 

 

54 

realização. Conforme dispõe o Parecer CEED nº 398/2005 há uma limitação de alunos por professor e está determinação dificulta a matricula 

de novos alunos, ou atendimento em tempo integral. 

           Meta 2 Meta em andamento. A população projetada é de 555 pessoas de 6 a 14 anos. A taxa de escolarização de 06 a 14 anos de 

idade 97,8% dos alunos estão matriculados na escola/colégio (IBGE 2010). Há ainda alunos fora do colégio que não completaram o Ensino 

Fundamental, o que deverá ser feito é uma parceria/campanha entre escola/colégio e Conselho Tutelar para buscar estas crianças e 

adolescentes e incentivá-los a voltar para a escola. 

 Segundo censo municipal 2018 e estimativa para 2020, há no município de Ramilândia aproximadamente 532 crianças da faixa 

etária de 6 a 14 anos. Em 2020 há 520 matrícula entre a escola e no colégio, foi registrado 12 alunos dos anos finais do ensino fundamental 

fora da escola, ou foram embora do município e não pegaram transferência. 

De acordo com os estudos realizados os alunos nesta faixa de idade, a maioria estão na escola mas não são todos que completam os 

doze anos de escolaridade. Nos anos iniciais não encontramos evasão escolar devido ao gerenciamento municipal, mas a situação se agrava 

nos anos finais do ensino fundamental. A rede municipal têm investido no acompanhamento constante do processo de ensino e de 

aprendizagem, com vistas domiciliar junto as famílias dos alunos faltantes, visando garantir a qualidade da educação e a permanência do 

aluno na escola. Durante o processo de avaliação, observa-se que o município alcançou um bom percentual previsto para os períodos com 

relação ao número de pessoas desta idade que frequentam ou já concluíram o ensino fundamental, conforme dados do Censo Escolar. 

 Na rede municipal há em média 20 alunos por turma, salas espaçosas e bem ventiladas, professores capacitados, transporte escolar 

e merenda de qualidade e um bom amparo pedagógico que ajuda no processo de ensino/aprendizagem. 

 

Meta 3 O Colégio estadual oferta a educação do campo. Há ônibus em todas as linhas rurais que garantem o aceso a escola, são 227 

alunos entre o ensino fundamental e médio que moram no campo e vem pro colégio estadual, tanto no período vespertino quanto noturno. 

Cabe ao município continuar ofertando o atendimento. Há 37 alunos beneficiários do Programa Bolsa Família que estudam no Ensino Médio 

e 100% dos alunos são acompanhados na escola ou colégio. 

O Percentual da população de 15 a 17 anos que frequenta a escola ou já concluiu a educação básica é 78,2%. Cabe ao município em 

parceria com o Colégio fazer busca ativa através de campanha de sensibilização a comunidade local, com panfletagem, cartazes e som de 

rádio para que os munícipes voltem a estudar e concluir os estudos. No município há pessoas que precisam concluir o ensino médio, no 

entanto, há pouco interesse da população em estudar e concluir o estudo ofertado no município. Mesmo com horários diferenciados, 

estruturas físicas e recursos humanos, transporte escolar, etc., ainda assim, há evasão escolar ou nem chegam a se matricular. 
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As ações desenvolvidas para o ensino médio constam no Plano Estadual de Educação e a rede municipal para subsidiar a meta 3, 

apoia a rede estadual no aperfeiçoamento do convênio para transporte escolar gratuito aos alunos de quinze a dezessete anos. 

No município de Ramilândia há 01 colégio estadual com 169 alunos matriculados no Ensino Médio. 15 jovens estudam em cursos 

técnicos em outros municípios e 9 cursando CEBJA. 

Segundo o IPARDES 2020, há 179 pessoas na faixa etária de 15 a 17 anos, o censo municipal aponta 198 jovens. Assim, 195 

estudando e 3 fora da escola 

Meta 4- No município de Ramilândia há 71 crianças com que precisam de atendimento especial (junho de 2017), 100% dos alunos 

com necessidades especiais educacionais tem atendimento especializado. São atendidos na APAE, sala multifuncional, há nas escolas 

professor PAE e ainda sala de reforço escolar e Classe especial.  

Os alunos matriculados na rede municipal com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou 

superdotação, estão inseridos na rede de ensino regular, e recebem em período contrário, o Atendimento Educacional Especializado - AEE. 

Em cumprimento a Resolução nº 4, de 2 de outubro de 2009, o AEE é ofertado prioritariamente, na sala de recursos multifuncional da 

unidade escolar onde o aluno é matriculado, não sendo substitutivo às classes comuns. Destaca-se como fator proeminente a necessidade de 

investimento na formação continuada dos docentes que atuam no AEE e docentes interlocutores. As ações desenvolvidas na rede estadual 

com relação a educação especial inclusiva constam no Plano Estadual de Educação. 

Meta 5 Segundo o monitoramento (2020) há 179 alunos no município nesta faixa etária de 6 a 8 anos de idade, delas todas estão 

estudando na escola municipal e cerca de 95% dos alunos são alfabetizados até o final do 3º ano. 

A Secretaria de Educação aderiu aos Programas do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa (PNAIC), com objetivo de 

alfabetizar todas as crianças até o final do 3º ano do ensino fundamental. Há uma preocupação com a formação continuada para os 

professores regentes dos 1º aos 3º anos.  

Para dar início aos estudos da Base Nacional Comum Curricular - BNCC como forma de nortear e estruturar o trabalho pedagógico 

da rede municipal, foram realizados estudos por área, em parceria entre os orientadores de ensino dos anos iniciais e finais, que também 

participaram de palestras, seminários e fóruns específicos sobre a BNCC, organizados pela SEC. Os estudos e propostas da BNCC, bem 

como os encontros de monitoramento do Plano Municipal de Educação, propiciaram reuniões entre as divisões de educação infantil e ensino 

fundamental, para juntas planejarem ações no processo de transição das crianças. 

Em 2020 há 173 alunos matriculados nos anos iniciais do ensino fundamental e de acordo com os relatórios finais, cerca de 95% dos 

alunos saem alfabetizados até o final do 3º ano. 

Meta 6 Quanto ao atendimento em tempo integral esta meta será muito difícil de ser atingida. Só haverá atendimento em tempo 

integral se houver ajuda financeira do governo federal, para pagamento de recursos humanos. Para isto será necessária ampliação da escola 
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municipal, construção de salas de aula e ampliar a cozinha da escola é preciso também organizar o quadro de professores para atendimento 

em tempo integral. Para ampliação da escola o município informou ao governo federal através do sistema SIMEC PAR a necessidade destas 

salas de aula bem como a ampliação da cozinha e mobiliários para este atendimento. Buscar junto ao governo federal, através de adesão ao 

SIMEC PAR termo de compromisso que venha melhorar o laboratório de informática da escola. Há alunos em tempo integral na creche (07 

alunos), na escola há 46 crianças que são atendidas no contra turno escolar e no colégio há 29 alunos no contra turno escola. 

No município há uma escola municipal (288 alunos), colégio estadual (422 alunos) e CMEI (253 alunos). Assim, conforme o SERE 

escolar 2020 há 948 alunos ao todo. Em 2020 devido a pandemia do novo Coronavirus, nenhum aluno está sendo atendido integral, as aulas 

presenciais foram suspensas e o atendimento foi remoto. 

Segundo o indicador do Governo Federal, o índice desta meta tem sofrido decadência nos últimos anos, porque vem caindo o número 

de crianças matriculadas em períodos integral na creche. 

 Meta 7. A educação municipal evolui nesta meta, pois, subiu 6 décimos em relação ao último IDEB. De 5,6 em 2017 para 6,2 em 

2019. Isto aconteceu devido ao incentivo dado a educação e principalmente pela qualificação, comprometimento e compromisso dos 

profissionais que trabalham na educação municipal.  

 Houve menos reprovação que nos anos anteriores, os alunos se saíram melhor nas avaliações nacional e não teve evasão escolar. 

O município de Ramilandia tem fomentado ações diversas com vistas à melhoria do fluxo escolar e da aprendizagem nas diferentes 

etapas e modalidades da Educação Básica, visto que os resultados do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica - IDEB tem obtido 

avanços em comparação aos anos anteriores. No que tange os anos iniciais, destaca-se a superação da meta prevista para o período. 

A escola tem todo o amparo que precisa para continuar alcançando uma boa nota: poucos alunos por sala, escola bem localizada, 

professores todos pós-graduados, formação de professores e hora atividade de acordo com a legislação vigente, não há distorção série-idade, 

tem equipe multidisciplinar, materiais pedagógicos a disposição, transporte escolar e alimentação de boa qualidade, currículo básico 

moderno e de acordo com a legislação vigente, etc. 

Meta 8 De acordo com o censo municipal e monitoramento 2020, há 745 pessoas na faixa etária de 18 a 29 anos de idade, delas 

aproximadamente, baseado no censo municipal de 2018, 300 completaram 12 anos de estudos, e cerca de 440 pessoas desta faixa de idade 

não terminaram o ensino médio.  

Em 2019 tinha uma sala de correção de fluxo no colégio estadual, em 2020 a sala fechou, devido à falta de demanda. A população 

embora precise estudar, não buscam a escola para continuar e terminar os estudos. No colégio estadual tem vagas, o município oferta o 

transporte, mas a população não busca estudar. 
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Segundo o censo municipal (2018) 440 pessoas declararam não ter completado o Ensino Médio, ou seja, 59,37% da população não 

tem 12 anos de estudos. Em 2020, 18 fizeram o ENCEJA, 35 se formaram em 2019, assim, 387 pessoas aproximadamente sem 12 anos de 

escolaridade em 2020, ou seja 51,94% da população. 

Como no município não tem ensino de jovens e adultos na rede estadual, o município oferece transporte escolar para o município 

vizinho que conta com o polo do CEEJA - Centro Estadual de Educação de Jovens e Adultos, localizado em Matelandia, que oferece o 

ensino fundamental do 6º ao 9º ano e o ensino médio, de presença flexível, com atendimento individualizado de orientação de estudos e 

realização de avaliações. Atualmente 25 pessoas estão cursando o CEBEJA. 

Meta 9 A situação da Alfabetização de Adultos no município de Ramilândia é a seguinte: A população projetada de acordo com o 

IPARDES para a população de 15 anos ou mais é de 3.502 pessoas. A taxa de analfabetismo é alta, mas não é falha da administração 

municipal ou estadual, e sim da população que não busca a escola. Na escola havia 01 salas de EJA municipal noturna e uma extensão do 

CEBEJA estadual- APED, porem por falta de procura por parte dos alunos, elas fecharam. Além disso, há ônibus que leva alunos ao 

CEBEJA no município vizinho para cursar o ensino médio. De acordo com o monitoramento (2020) há cerca de 3385 pessoas com 15 anos 

ou mais residindo no município de Ramilândia. Destas, cerca de 400 pessoas declararam ser analfabetos funcionais e aproximadamente 250 

pessoas declararam analfabetismo absoluto.  

O município tem realizado busca ativa, feito campanhas de sensibilização para chamar a atenção da população quanto a necessidade 

de voltar a escola. No entanto, os trabalhos realizados desta natureza anteriormente junto à comunidade, não teve grande sucesso, algumas 

campanhas foram realizadas mas mesmo assim, a população resiste em vir para a escola. Mas a recomendação é que este esforço seja 

continuado e seja planejado novas estratégias.  

A rede municipal ofertou a Educação de Jovens e Adultos presencial até 2019, por falta de procura, em 2020 fechou a sala de 

atendimento, pois o ano letivo finalizava com 2 a 3 alunos.   

 Segundo o censo municipal da população pesquisada de 15 anos ou mais, cerca de 11% da população ainda são analfabetos absolutos. 

E das pessoas pesquisadas entre 18 a 29 anos, 64,5% não concluíram doze anos de estudos. 

Em 2020 houve defasagem nesta meta, pois, por falta de demanda fechou a sala da APED e da Alfabetização de Adultos, agora tem 

que se deslocar para outro município. 

 Meta 10  

A meta visa a ampliação das matrículas na modalidade Educação de Jovens e Adultos, de maneira integrada a educação profissional, 

porém no período de 2015 a 2020, não houve ações que possibilitassem a execução da meta em nível municipal, entretanto o município 
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oferta um curso de administração por meio da Plataforma do Instituto Federal do Paraná- IFPR com uma sala com 30 vagas. As aulas 

tiveram início em setembro de 2018, com duração de 2 anos de curso.  

No município de Ramilândia o Colégio Estadual só oferece o ensino médio regular devido à falta de demanda, tanto da cidade, do 

campo ou alunos com necessidades especiais. No momento não há estrutura para atender Ensino Profissionalizante, o que está sendo feito 

é ajudar no transporte para que a população tanto do campo, quanto os alunos da cidade estudem em outros municípios que ofertem esta 

modalidade de ensino. Há 15 alunos que estudam em cursos técnicos fora do município, com a lei de auxílio do transporte escolar Lei N. 

1127/2019. 

Meta 11  

Meta difícil de ser atendida no município de Ramilandia, devido a quantidade de matriculas no colégio, só há oferta do ensino médio 

regular e não tem como implantar o ensino técnico por falta de demanda. O município oferece auxilio transporte lei municipal 1127/2019 

para os alunos estudar em outros municípios.  

Segundo o censo municipal há 198 jovens que residem no município de 15 a 17 anos deles, 169 estão estudando no colégio estadual 

com estudos remotos, 15 alunos estão matriculados em instituições de ensino médio técnico em outros municípios, e 09 alunos no CEBEJA, 

cerca de 3 alunos fora da escola. No município não tem este atendimento, porem oferta auxilio transporte. 

Meta 12 Segundo o censo municipal há 432 pessoas residentes no município 18 a 24 anos. Em 2020, há 104 pessoas cursando o 

Ensino Superior em outras localidades (Foz do Iguaçu, Cascavel, Medianeira, Matelândia, São Miguel do Iguaçu, Toledo, etc.) e todas elas 

recebem ajuda de custo com transporte escolar do município. Delas cerca de 70 pessoas estão na faixa de idade de 18 a 24 anos. 

No início do ano de 2019 a lei 784/2013 sofreu alteração e aumentou o repasse financeiro aos estudantes e também alguns itens, tais 

como valores foram modificados. Hoje a lei do auxílio ao academico é nº 1127/2019. Em 2020 todos os estudantes foram recadastrados a 

luz da nova lei, devendo apresentar todos os requisitos exigidos. 

Meta 13 - A rede de ensino apoia a ampliação do número de mestres e doutores, por meio dos respectivos planos de carreira do 

magistério, com incentivo de bolsa de estudos e progressão profissional. A maneira que o mesmo está realizando este atendimento e 

cumprindo esta meta é incentivando professores a fazer o mestrado e doutorado com ajuda de custo da lei 553/2008 que trata do plano de 

cargos e salários dos professores da rede municipal de ensino, onde o município financia o estudo do professor e depois ele deve prestar 

serviço ao município pelo dobro do tempo que ficou fora do trabalho.  

O plano de cargos e salário lei n. 553/2008 precisa ser reavaliado pois o aumento salarial após a conclusão do mestrado/doutorado é 

pouco atrativo, lembrando que o professor precisa ficar trabalhando na rede municipal de ensino pelo dobro do tempo em que se afastou. 

Para os demais funcionários públicos o amento com mestrado/doutorado é de 50% e para professores apenas 20%. 
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Meta 14 O município encontra-se em processo para atingir a meta até o final da vigência deste plano.  Há 43 professores (rede 

municipal), destes 42 tem curso superior completo. 

No município não há instituição de ensino superior, mas os alunos recebem incentivos financeiros para frequentar em outros 

municípios vizinhos lei nº 1127/2019 de auxilio acadêmico. 

Meta 15 Todos os professores da rede municipal e estadual de ensino participam de formação continuada, ou seja, na rede municipal 

de ensino há 40 horas de cursos anual, conforme a Lei Municipal 553/2008. No ano de 2019 todos os professores participaram do curso 

Conexão Professor em Ação, uma plataforma online onde os professores estudaram tanto a BNCC quanto o Referencial Curricular do 

Paraná, receberam certificação em 2020. Como incentivo a carreira do professor, segundo a lei municipal de cargos e salário, a cada 02 

anos, apresentando 80 horas de curso há uma elevação de nível salarial. Ao sair do estágio probatório se o professor tiver ensino de graduação 

e pós-graduação, também terá uma elevação. A partir do ano de 2017 todos os funcionários públicos começaram a receber quinquênio. 

 Há em 2020, 59 padrões de professores de 20 horas. 98,30% dos professores têm formação superior e 1,7% não tem graduação. 

Meta 16 Há em 2020 59 padrões de professores de 20 horas. Percentual de professores da educação básica com pós-graduação lato 

sensu ou stricto sensu 98,30%. No município não há oferta de curso de graduação, pós-graduação latu senso nem strictu senso. O município 

apoia o professor a estudar melhorando seu salário por meio do disposto na lei 553/2008 que trata da remuneração de cargos e salários dos 

professores, onde o professor recebe um aumento de 30% de acréscimo no seu salário após apresentar o certificado de pós-graduação. 

Meta 17 Há o Fórum Municipal instituído pela portaria municipal nº 1535/2018 e o Conselho Municipal de Educação pelo Decreto 

municipal nº 3345/2019 que fazem o estudo e o acompanhamento das metas e estratégias do Plano Municipal de Educação. É necessário 

acatar o estudo realizado pela equipe técnica do Fórum Municipal de Educação para análise e conhecimento e possível tomada de decisão. 

Para o Plano de Carreira dos Professores existe a Lei nº 553/2008. No entanto é preciso fazer uma avaliação no Plano de Cargos e 

Salários dos Professores conforme a Lei vigente, pois há dados que precisam ser avaliados. O Decreto Municipal 1535/2018 nomeou a 

equipe de avaliação do plano de careira dos professores, ou seja, Comissão de Avaliação do PCR, mas ainda não foi iniciado o processo de 

avaliação. 

Meta 18 Estratégia alcançada. 100% dos professores da rede municipal de ensino ocupam cargo efetivo através de concurso público. 

Estratégia alcançada. - 100% dos professores da rede municipal de ensino ocupam cargo efetivo através de concurso público e recebem 

conforme legislação vigente, piso salarial 20 horas que o município paga para professores com graduação R$ 1.614,71 (20 h); com pós- 

graduação R$ 1.937,65 (20 h); há 01 professora 20 horas somente com magistério R$ 1.614,71. 
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Meta 19 Para o processo de consulta pública a comunidade escolar da escola municipal foi elaborado um decreto de regulamentação 

nº 3169/2017 baseado na lei 553/2008 que regulamenta o processo de escolha da direção e coordenação pedagógica escolar. Em dezembro 

de 2017 houve a primeira consulta pública a comunidade para a escolha do diretor escolar. O Colégio Estadual também tem regularizado o 

processo de escolha do diretor escolar. Em dezembro de 2019 aconteceu a segunda consulta pública a comunidade escolar, para escolha de 

diretor da escola municipal, já na rede estadual de ensino esta ação acontece a muitos anos.  

Meta 20 O município de Ramilândia é um município extremamente pobre economicamente. O recurso que financia a educação 

básica vem do governo federal de acordo com o número de alunos declarados no Censo Escolar e da contrapartida do município. Os recursos 

do governo federal que são repassados para o município para que este oferte a educação básica são: FUNDEB, PNATE, PNAE, FNDE, 

PDDE, Salário Educação, 25% dos recursos livres e 5% sobre as transferências constitucionais. É fundamental fazer busca ativa para que 

todas as crianças de 4 e 5 anos estejam matriculadas na escola antes do envio do relatório do censo escolar, porque a transferência de recursos 

que vem do governo federal é sobre o número de alunos declarados no Censo, esta ação tem por objetivo aumentar o valor repassado pelo 

governo federal para manutenção da educação. Todos os recursos recebidos pela secretaria de educação do governo federal são divulgadas 

no portal de transparência da prefeitura, nos editais de jornal, audiência pública, prestado contas nas reuniões de conselhos e etc. 

O custo por aluno informado pelo FNDE é R$ 3.643,16 ao ano. Em 2020, houve aumento de alunos na educação infantil, no entanto 

não foi contratado novos professores e sim, foi realizado uma organização do quadro de professores. Segundo o setor de contabilidade foi 

destinado o valor total de R$ 5.795.275,00 para a manutenção da educação básica para este ano, distribuído da seguinte maneira e inclusos 

no LDO e LOA: Creche R$ 434.000,00; Ensino Fundamental R$ 1.943,775,00; FUNDEB R$ 2.209.000,00; Transporte municipal R$ 

504.000,00; Merenda R$ 256.000,00; Salário Educação R$ 143.000,00 e Auxilio Ensino Superior R$ 195.000,00.                 

 

3. ANEXOS: 

1- Formação de professores da rede municipal de ensino 2020: 
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Formação de Conselheiros do Conselho da Alimentação Escolar                              Curso Técnico em Administração em EAD                                     
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  Fotos da Audiência Pública do Plano Municipal de Educação realizada dia 29/09/2020. 
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