
 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLANO MUNICIPAL DE 

EDUCAÇÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARAUCÁRIA/PR 



 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prefeito do Município de Araucária 

Olizandro José Ferreira 

 

 

Vice-prefeito do Município de Araucária 

Rui Souza 

 

 

Secretária Municipal de Educação 

Janete Maria Miotto Schiontek 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3 

 

 

 

 
 
 

COMISSÃO DE ESTUDOS E SISTEMATIZAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE 

EDUCAÇÃO DE ARAUCÁRIA 

(2013 A 2015) 

 
 

Andréa Voronkoff (SMED – Coordenação – Decretos nº 26.311.2013, 28.076-14 e 

28.326-15) 

Giovana Paola Brunatto Piletti – (SISMMAR - Decretos nº 26.311.2013, 28.076-14 

e 28.326-15) 

Maria Luiza Feliciano de Souza  - (SIFAR - Decreto nº 26.311.2013) 

Vilmar José Barão – (SIFAR - Decretos nº 28.076-14 e 28.326-15) 

José Afonso Strozzi – (Conselho Municipal de Educação - Decreto nº 

26.311.2013) 

Ariéte Maria Fernandes Tonegawa -  (Conselho Municipal de Educação - 

Decretos nº 28.076-14 e 28.326-15) 

Wilson Roberto David Mota – (Câmara Municipal - Decreto nº 26.311.2013) 

Alexandre Gotfrid - (Câmara Municipal - Decretos nº 26.311.2013) 

Paulo Henrique Areias Horácio - (Câmara Municipal - Decretos nº 28.076-14 e 

28.326-15) 

Jeferson Teixeira da Silva - (Câmara Municipal - Decretos nº 28.076-14 e   

28.326-15) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4 

 

 

APRESENTAÇÃO 

 

 A elaboração do Plano Municipal de Educação de Araucária iniciou no ano de 

1999 durante o Fórum Municipal em Defesa da Escola Pública, Gratuita e Universal 

de Qualidade de Araucária. Em 2000, o documento foi sistematizado e encaminhado 

para aprovação por meio de Lei Municipal, o que não ocorreu. 

 Em 2001, mesmo com o documento do Plano Municipal de Educação não 

tendo sido aprovado legalmente, o Fórum Municipal em Defesa da Escola Pública, 

Gratuita e Universal de Qualidade realizou a 1ª Conferência Municipal de Educação 

para definir as prioridades a serem implantadas a partir das propostas do PME. Nos 

anos de 2002 e 2003 foram colocadas na pauta do Fórum questões do eixo de 

Gestão Democrática, propondo Projetos de Lei de criação de Conselho Municipal de 

Educação e de Sistema Municipal de Ensino, o que acabou concretizando-se no 

final de 2004, com as Leis Municipais 1527, 1528 e 1530 de implantação do 

Conselho Municipal de Educação, Sistema Municipal de Ensino e do Conselho 

Escolar, respectivamente. 

 A partir de 2005, a proposta de Plano Municipal de Educação passou 

novamente por reformulações, constituindo-se comissões de estudos sobre cada 

eixo temático do Plano. Em 2008 uma nova proposta de PME foi editada, porém 

também não foi aprovada como Lei Municipal. 

 Durante o Fórum Municipal em Defesa da Escola Pública de 2009 foi 

discutido o eixo do PME sobre Inclusão Social, no qual foram reformuladas as 

propostas de metas e estratégias e encaminhadas para os órgãos públicos. 

 Nos anos de 2010 a 2012 novas comissões foram compostas para 

reformulação do PME. Ele foi sistematizado novamente, encaminhado à Câmara 

Municipal no final de 2012, mas o Projeto de Lei foi arquivado. 

 Em 2012, o Fórum Municipal em Defesa da Escola Pública discutiu questões 

relacionadas ao Financiamento da Educação, as quais foram encaminhadas para 

serem contempladas no documento do PME e em 2014 o documento base do 

Fórum foi o eixo dedicado à Educação Infantil, no qual também houve diversas 

propostas de alteração ao documento. 
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 Ao longo dos anos de 2013 a 2015 uma Comissão composta por membros da 

SMED, do SIFAR, do SISMMAR, da Câmara Municipal e do Conselho Municipal de 

Educação  procuraram adequar o diagnóstico do PME à realidade do nosso 

município e as metas e estratégias às nossas necessidades, não esquecendo das 

obrigações legais, realizando um comparativo com o Plano Nacional de Educação, 

aprovado por meio da Lei Federal nº 13.005/14. 

 Ainda para garantir espaços de discussão democrática foram realizados ao 

longo do mês de março de 2015 cinco reuniões chamadas de Grupos de Discussão 

sobre o PME, para esclarecer e consultar a população acerca do documento, 

culminando numa Audiência Pública realizada no dia 11 de abril de 2015, na 

Câmara Municipal. 

 Dessa forma, esse documento do Plano Municipal de Educação é resultado 

de um longo processo, tem uma importância histórica muito grande, pois é resultado 

de um trabalho coletivo escrito a muitas mãos ao longo de 16 anos. Portanto, ele é 

fruto de muitos debates, controvérsias e  de consensos possíveis. 

 Além de se constituir uma obrigação legal a aprovação  do Plano Municipal de 

Educação até 25 de junho de 2015, obrigação esta trazida pela Lei Federal 

13.005/2014, em seu Artigo 8º, a lei que implementa o Plano Nacional de Educação 

é também uma obrigação ética e moral, em respeito a todo esse processo de 

discussões realizado pela sociedade araucariense. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

6 

 

 

SUMÁRIO 

 

ANEXO I 

1. CARACTERIZAÇÃO GERAL DO MUNICIPIO ............................................................. 07 

2. DIAGNÓSTICO DA GESTÃO DEMOCRÁTICA ........................................................... 15 

3. DIAGNÓSTICO DO FINANCIAMENTO DA EDUCAÇÃO ............................................ 18 

4. DIAGNÓSTICO DA EDUCAÇÃO INFANTIL ................................................................ 36 

5. DIAGNÓSTICO DO ENSINO FUNDAMENTAL ............................................................ 43 

6. DIAGNÓSTICO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL .............................................................. 55 

7. DIAGNÓSTICO DA AVALIAÇÃO PSICOEDUCACIONAL .......................................... 71 

8. DIAGNÓSTICO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS ...................................... 76 

9. DIAGNÓSTICO DA EDUCAÇÃO DO CAMPO ............................................................. 79 

10. DIAGNÓSTICO DA INCLUSÃO SOCIAL ................................................................... 88 

11. DIAGNÓSTICO DA FORMAÇÃO CONTINUADA ...................................................... 94 

12. DIAGNÓSTICO DA TECNOLOGIA EDUCACIONAL ................................................. 99 

13. DIAGNÓSTICO DO ENSINO MÉDIO ......................................................................... 102 

14. DIAGNÓSTICO DA EDUCAÇÃO SUPERIOR ............................................................ 106 

 

ANEXO II 

METAS E ESTRATÉGIAS ......................................................................................109 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

7 

 

PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

ANEXO I 

DIAGNÓSTICO 

 

 1.CARACTERIZAÇÃO GERAL DO MUNICÍPIO  

Araucária pertence à Região Metropolitana de Curitiba – RMC desde 02 de 

janeiro de 1974, ocupando atualmente a 4ª posição em termos de montante 

populacional, com 119.123 habitantes (IBGE/IPARDES, 2010), onde 110.205 

habitantes residem na zona urbana e 8.918 habitantes residem na zona rural.  As 

cidades que ocupam as três primeiras posições neste quesito são respectivamente: 

Colombo (212.967 habitantes), São José dos Pinhais (264.210 habitantes) e a 

Capital do Estado do Paraná, Curitiba (1.751.907 habitantes). 

De acordo com estudo realizado pelo Instituto Paranaense de 

Desenvolvimento Econômico e Social – IPARDES, a Região Metropolitana de 

Curitiba é uma das regiões com maior crescimento populacional no Brasil, mantendo 

um crescimento em torno de 3% ao ano ao longo das duas últimas décadas, 

chegando a 2010 com 3.493.742 habitantes (IPARDES 2010), o que representa 

cerca de 33,4% da população do Estado do Paraná. Neste estudo, o IPARDES 

identifica as Áreas de Expansão Demográfica – AEDs, constituídas por 

agrupamentos dos setores censitários (IBGE) que compõem manchas contínuas de 

ocupação, independente dos limites municipais. Na análise dessas áreas, este 

estudo identifica um pólo metropolitano e 03 anéis em torno deste. Araucária integra 

o 1º anel, limítrofe a Curitiba, que junto com os municípios de São José dos Pinhais, 

Pinhais, Colombo, Almirante Tamandaré, Fazenda Rio Grande, Campo Largo, 

Campina Grande do Sul, Piraquara, Quatro Barras e Campo Magro formam um “fato 

urbano único”, cuja população atinge a 92,4% do total da região, que é uma área 

ocupada de maneira diversa e irregular. A evolução histórica da RMC demonstra um 

alto índice de crescimento da população, que passou de 12.000 habitantes em 1802 

(à época com a RMC composta por Curitiba, São José dos Pinhais e Lapa) para os 

atuais 3.493.742 (IPARDES 2010). 

As condições sociais e urbanas observadas na RMC são o retrato de um 

conjunto de fatores que, historicamente, pressionam o desenvolvimento das regiões 

periféricas e geram desigualdades intra-regionais. No rol desses fatores há o 
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crescimento demográfico acentuado; a má distribuição de renda; o não-acesso à 

terra; os problemas de acessibilidade e mobilidade urbana; os déficits de 

atendimento dos serviços públicos e as condições inadequadas de habitabilidade e 

acesso à moradia. 

As desigualdades sociais provocadas pela má distribuição de renda estão 

diretamente relacionadas ao problema das ocupações irregulares, ou seja, associa a 

pobreza com as condições inadequadas de vida, de habitabilidade e de segurança, 

inclusive no município-pólo.  

Com relação ao Serviço Público na Educação em Araucária, os dados acima 

projetam a necessidade de um planejamento estratégico que contemple todos os 

níveis e modalidades de ensino pelo Poder Público Municipal, Estadual e Federal, 

de modo a garantir o acesso do munícipe a um atendimento de qualidade. Para isso, 

na construção do Plano de Educação considerou-se a diretriz já apontada por 

técnicos do Plano Diretor Municipal, em vigor através da Lei Complementar n 

005/2006.  

Nela está contido o estudo gerado pelo levantamento técnico de projeção do 

crescimento populacional, as possibilidades de reordenação do quadro urbano e da 

região rural e o estabelecimento do raio de ação das unidades educacionais.  Este 

levantamento gerou diretrizes na composição da Lei Complementar n 005/2006 que 

apontam para a necessidade de maior investimento público que considere as 

seguintes necessidades: manutenção do quadro estrutural atual, ampliação da rede 

de ensino municipal e estadual e inclusão da federal, principalmente quanto ao 

suprimento dos déficits no atendimento da educação infantil, do ensino médio e da 

educação superior. 

 

ASPECTOS GEOGRÁFICOS DO MUNICÍPIO 

A geologia da área urbana do Município de Araucária é representada pela 

ocorrência de Aluviões, depósitos de sedimentos não consolidados, à base de 

areias, argilas e matéria orgânica (turfas), restrita às planícies aluvionares dos rios 

Iguaçú, Passaúna, Cachoeira e Barigüi, responsável por feições geomorfológicas 

bem características de relevo plano e lençol freático raso, suscetíveis a inundações 

freqüentes em épocas de maior precipitação pluviométrica. Por tais características, é 

uma unidade de frágil suporte geotécnico e muito insalubre, necessitando de obras 



 

 

9 

 

de melhorias para seu uso e ocupação (drenagem, aterramento, saneamento, etc.). 

Portanto, ao adensar essas áreas, isto é, aumentar a ocupação 

populacional, a construção de unidades educacionais pode ter seu custo elevado 

devido à necessidade de fundações e estruturas mais reforçadas, bombeamento 

para coleta de esgoto, dificuldade em colocar nos acessos asfalto que suporte o 

transporte coletivo, devido à base frágil do solo, entre outros fatores e 

condicionantes. 

O Município de Araucária possui 560 km², sendo  que 84 km² (18,23%) são 

de área urbana e 476 km² (81,77%) de área rural. Araucária limita-se ao norte com o 

Município de Campo Largo; ao sul com Contenda e Quitandinha; a leste com 

Curitiba, Mandirituba e Fazenda Rio Grande, e a oeste com Campo Largo, Contenda 

e Balsa Nova. Sua altitude está compreendida em torno de 897 metros em relação 

ao nível médio do mar. 

 

ASPECTOS HISTÓRICOS 

A OCUPAÇÃO POPULACIONAL DO MUNICÍPIO 

Os primeiros grupos que formaram a população de Araucária até o século 

XIX foram os descendentes luso-brasileiros, indígenas e negros africanos e após 

1876 também foram incorporando ao meio os descendentes de imigrantes 

poloneses, italianos, ucranianos, sírios, alemães, japoneses, ingleses e franceses. A 

partir da década de 1970, a industrialização encarregou-se de atrair migrantes 

vindos de diversas regiões do País (Norte do Paraná, Norte e Nordeste do Brasil).  

Atualmente, o Município de Araucária se caracteriza como importante pólo 

industrial, composto de inúmeras indústrias de grande e médio porte, destacando-

se, entre elas, a Refinaria Presidente Getúlio Vargas, da Petrobras – REPAR, a Vale 

Fertilizantes, Companhia Siderúrgica Nacional (CSN), e a Companhia de Papel e 

Celulose do Paraná – COCELPA.  Além dessas, observa-se também uma 

concentração industrial que ajudou a consolidar, a partir dos anos 70, o caráter de 

cidade com um desenvolvido setor secundário, que se distingue no cenário estadual 

e mesmo nacional.  

PERFIL DEMOGRÁFICO  

É dentro do contexto metropolitano que os dados relativos à população de 

Araucária devem ser analisados.  
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A população censitária publicada pelo IBGE em 2010 mostra um 

crescimento total real de 16,64% no Município de Araucária – representando 

119.123 domiciliares. A população estimada para 2015 é de 134.963 habitantes; 

porém, sem considerar o desvio de crescimento, a população estimada ficará em 

torno de 117.759 habitantes (considerando a média de crescimento de 2,37 % ano a 

ano de 2007 a 2010).   

A tabela 1, a seguir, mostra a evolução demográfica do Município, que passa 

de 17.117 habitantes, de acordo com o Censo Demográfico de 1970, para 94.258 

habitantes em 2000, ultrapassando a casa dos 100.000 residentes, de acordo com 

as projeções de população nos primeiros anos da nova década. Em 1970, a 

população do Município já se constituía majoritariamente como uma população 

urbana. Observe-se a tabela 1, que mostra uma relevante evolução populacional 

urbana e rural de 1970 a 2010. 

                                            

         Tabela 1 

Evolução Demográfica do Município  

Anos Urbana Rural Total Araucária Total RMC 
Total % Total % Total % 

1970 11.644 68,02 5.473 31,98 17.117 100,00 869.837 

1980 27.128 77,96 7.671 22,04 34.799 100,00  

1991 54.074 87,54 7.693 12,46 61.767 100,00 2.003.015 

1996 68.648 89,52 8.036 10,48 76.684 100,00  

2000 86.111 91,36 8.147 8,64 94.258 100,00 2.768.394 

2005 - - - - 114.648 - 3.224.553 

 2010 110.205 92,51 8.918 7,48 119.123 100,00 3.493.742 

         Fonte: IBGE/ IPARDES/ VERTRAG  

No que se refere à área rural, encontra-se o padrão de comportamento 

habitual, ou seja, trata-se de territórios com baixa densidade populacional e 

população pouco concentrada. 

De acordo com os dados do Censo Populacional/IBGE-2010, a composição 

da população do Município por gênero apresenta mínimas diferenças em relação à 

realidade encontrada na região, no Estado e no País, com uma pequena prevalência 

de homens em relação à população feminina (50,03% de homens e 49,96% de 

mulheres, enquanto que no Estado os homens representam 49,12% da população 
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total e as mulheres 50,87%). Quanto a distribuição da população por idade mostra 

um perfil de população jovem, onde 25,23% da população é composta por crianças 

e adolescentes com até 14 anos de idade. A proporção de crianças e jovens é 

superior à encontrada para a Mesorregião Metropolitana de Curitiba, 22,91%, e a do 

Estado, 22,89%. Porém, a participação de crianças e adolescentes no conjunto da 

população vem diminuindo nas últimas décadas.    

Em relação à distribuição da população do município segundo cor/raça, 

temos o seguinte panorama: 

 

POPULAÇÃO CENSITÁRIA SEGUNDO COR / RAÇA - 2010 
 

COR / RAÇA POPULAÇÃO 

Branca 82.266 

Preta  4471 

Parda  31.614 

Amarela 639 

Indígena 132 

TOTAL 119.123 
FONTE: IBGE - Censo Demográfico - Dados da amostra. NOTA: Posição dos dados, no site do IBGE, 14 de 
maio de 2014 

 

A dinâmica populacional, tal como se apresenta no Município, coloca alguns 

desafios importantes à gestão municipal: ao mesmo tempo em que é necessário 

investir em infra-estrutura e serviços básicos, cuja pressão acompanha o 

crescimento populacional crescente, outras necessidades, decorrentes do próprio 

desenvolvimento, são colocadas e novos índices devem ser mensurados: gênero, 

juventude, idosos, segurança, lazer e cultura, etc. Vale ressaltar que a população 

rural, ainda que numericamente menos expressiva, merece atenção especial, uma 

vez que representa um potencial de desenvolvimento local sustentável digno de ser 

avaliado mais detalhadamente. Ainda coloca-se como de fundamental importância 

considerar a população do município em relação à cor/raça no que tange ao trabalho 

pedagógico que deve ser desenvolvido nas Unidades Educacionais, trabalhando a 

partir do respeito às relações étnicorraciais. 

 
ASPECTOS EDUCACIONAIS 

A Educação no Município de Araucária é oferecida à população através da 
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Rede Municipal de Ensino, da Rede Estadual e Particular de Ensino. A Rede 

Municipal atende a Educação Infantil (crianças de 0 a 5 anos), nas Unidades  

Municipais de Educação Infantil – CMEI’s e Pré Escola, o Ensino Fundamental 

(crianças de 6 a 14 anos), a Educação Especial, que atende através das Escolas 

Especiais e Centros de Atendimento Especializados; além da EJA – Educação de 

Jovens e Adultos, que funciona no período diurno e noturno em diversas regiões do  

Município.           

No ano de 2004, através das Leis n° 1527/04 e n° 1528/04, o Município criou 

o Conselho Municipal de Educação e o Sistema Municipal de Ensino 

respectivamente. O Conselho Municipal de Educação em conjunto com a Secretaria 

Municipal de Educação, já deliberou, entre outras resoluções, a que se refere à 

implantação do Sistema de Ensino Fundamental de Nove Anos, vigorando desde o 

início do ano de 2007.        

 A Rede Estadual de Ensino em Araucária, atende  os anos finais do Ensino 

Fundamental, o Ensino Médio e o Profissional, em unidades educacionais e ou em 

dualidade administrativa com o Município, que cede prédios municipais para este 

fim.  

A Rede Particular de Ensino atende a Educação Infantil, o Ensino 

Fundamental, a Educação de Jovens e Adultos, o Ensino Médio e o Profissional.   

A  Educação Superior em Araucária conta com três Faculdades particulares 

que oferecem alguns cursos, nas modalidades presencial e a distância.  

Áreas de Abrangência Regionais/Raios de Ação das Unidades Escolares do 

Município  

Nas metas estabelecidas durante o processo de construção do Plano Diretor 

Participativo, as unidades de Ensino Fundamental deverão se localizar num raio de 

atendimento aproximado de 1,5 km casa do estudante matriculado. Nas seis 

regiões, com exceção das escolas do campo, o Município atende este raio de ação 

de forma universal. Quanto a Educação Especial observa-se que embora não 

atenda o critério de localização é garantido o transporte escolar. 

 Para a Educação Infantil não foi estabelecido estudo de raio de ação no 

Plano Diretor Municipal, porém, utilizando como ponto de partida a análise da 

medida de 1 km, há sobreposição das áreas atendidas no quadro urbano, conforme 

mapa a seguir: 
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2- GESTÃO DEMOCRÁTICA  

A Educação é um fenômeno característico e próprio do ser humano. 

Portanto, compreendê-la junto de seus determinantes exige situá-la no contexto das 

relações sociais. É necessário analisar como a sociedade está organizada e quais 

as políticas públicas que estão direcionando a gestão educacional.  

No Brasil, as mudanças sustentadas por políticas neoliberais ocorridas na 

década de 1990, a partir das reformas implantadas na gestão pública, têm gerado 

um aumento da desigualdade social e tem distanciado a escola do seu objetivo 

principal, que é justamente formar cidadãos e contribuir para a construção de uma 

sociedade mais justa. Diante deste contexto, faz-se necessário ter um 

posicionamento crítico frente a estas determinações que são nocivas à construção 

de uma sociedade solidária, justa, fraterna e igualitária. 

Entende-se a Gestão Democrática da Educação como parte essencial da 

qualidade educacional, e desta forma a construção de uma gestão efetivamente 

democrática é um desafio posto à Educação do Município de Araucária.  

A Constituição Federal de 1988 traz em seu art. 206, inciso VI, de forma 

genérica, o princípio da Gestão Democrática, que só se consolidou porque 

movimentos sociais organizados que lutam pela democratização do País 

conquistaram, pela primeira vez, a inclusão na Constituição Brasileira desse 

princípio na Gestão da Educação.  

Na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei n° 9394, de 1996 

(LDB), contrariando discussões de movimentos organizados da sociedade, ficou 

definido, no artigo 14, que cabe aos sistemas a definição das normas de Gestão 

Democrática do ensino público, baseadas no princípio da participação dos 

profissionais da Educação e das comunidades na elaboração da Proposta 

Pedagógica e em Conselhos Escolares.   

A Gestão Democrática deve ter como princípio a Educação de qualidade 

social, que significa uma educação com padrões de excelência e adequação aos 

interesses da maioria da população. Essa qualidade social, por sua vez, precisa ser 

traduzida em qualidade de ensino e envolve temas mais amplos, como a 

democratização da relação dos estudantes entre si, e com as instâncias dirigentes, e 
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com as comunidades. Portanto, a democratização do saber deve revelar-se como o 

objetivo político-social mais equânime da escola pública brasileira, com uma sólida 

base científica, formação crítica de cidadania e solidariedade de classe social, 

visando a formação integral do ser humano.  

Nessa perspectiva o documento referência da Conferência Nacional de 

Educação – 2014 – CONAE, defende que numa perspectiva democrática a 

educação e as instituições educacionais passariam a considerar a horizontalidade 

nas relações de poder, a alternância nos postos de comando e das funções a serem 

desempenhadas, a visão geral dos objetivos a realizar e a solidariedade na 

execução de suas ações, para alcançar os objetivos coletivamente definidos e a 

qualidade socialmente referendada. (CONAE, 2014).  

Em Araucária, a Gestão Democrática tem sido um principio defendido pela 

rede municipal desde 1990. A partir 1996, este princípio ganhou força com a 

instituição do Fórum Municipal em Defesa da Escola Pública, Gratuita e Universal.  

   Em 2004 foi aprovada a Lei Municipal n° 1528/2004, que instituiu o 

Sistema Municipal de Ensino, e, nos últimos anos, a Secretaria Municipal de 

Educação tem como um dos princípios a Gestão Democrática, observando: 

a) A participação da comunidade escolar na elaboração da Proposta Pedagógica 

da Unidade Educacional, e em órgãos colegiados; 

b) Progressiva autonomia das unidades educacionais na gestão pedagógica, 

administrativa e financeira; 

c) Transparência e descentralização das decisões sobre o processo educacional, 

bem como liberdade de organização dos segmentos da comunidade escolar em 

associações, grêmios ou outras formas. 

O Sistema Municipal de Ensino de Araucária, no exercício da competência 

complementar das normas federais, conforme estabelece o artigo 11 da LDB n° 

9394/96, tem como órgão normativo, consultivo e deliberativo o Conselho Municipal 

de Educação, instituído pela Lei n° 1.527/2004. Cabe a este Conselho, em 

consonância com o Poder Executivo, plena competência para o estabelecimento das 

normas para a Educação do Município, sendo este órgão de fundamental 

importância para o estabelecimento da gestão democrática.  

 Em 2013 foi instituído no município o Fórum Municipal de Educação, o qual 

tem por objetivo institucionalizar mecanismos de diálogo com os segmentos e 
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setores da sociedade araucariense acerca das questões educacionais do município, 

garantindo a democratização da gestão da educação municipal. É um espaço de 

interlocução entre a sociedade civil e o Poder Público, sendo um órgão de Estado e 

não de governo. 

 O Fórum Municipal de Educação tem como atribuições planejar e organizar 

espaços de debate sobre as políticas municipais de educação, convocar, planejar e 

coordenar a realização das Conferências Municipais de Educação, divulgando suas 

deliberações, elaborar seu Regimento Interno, acompanhar o processo de discussão 

e de implementação do Plano Municipal de Educação, bem como de sua aprovação 

em forma de lei. 

É atribuída à Gestão a responsabilidade pela direção e a garantia dessa 

qualidade na Educação, sendo, os elementos que fortalecem a Gestão Democrática 

nas Unidades Educacionais: o Conselho Escolar, a Proposta Pedagógica e o 

Regimento Escolar, o Conselho de Classe, a Associação de Pais, Professores e 

Funcionários, a Assembleia Escolar, a Eleição de Diretores e a Representatividade 

Estudantil. Embora esses elementos já estejam constituídos, percebe-se no interior 

das unidades certa dificuldade na concretização efetiva da representatividade nas 

diferentes instâncias, tendo em vista que a abertura para participação nas decisões 

políticas e sociais do país é recente.  

Os Conselhos Escolares no município de Araucária estão regulamentados 

pelas Leis Municipais 1530/2004 e 1608/2005, as quais estabelecem o conselho 

escolar como maior instância da gestão escolar porque tem funções de consultar,  

deliberar e normatizar as questões mais importantes do cotidiano escolar. 

A participação é entendida como um processo de caráter democrático, 

sendo elemento necessário à democratização da educação. Neste contexto o 

Conselho Escolar é composto por representantes de todos os segmentos da 

comunidade escolar de forma paritária e a escolha dos membros se dá por meio de 

processo eleitoral com votação direta feita pela comunidade escolar. A Direção 

também integra o Conselho Escolar representada pelo Diretor, que é considerado 

membro nato.  

 O processo de eleição de diretores é um importante instrumento da gestão da 

Educação no município de Araucária, este processo inicialmente não ocorria em 
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todas as Unidades Educacionais, apenas em Escolas e CMEI`s de grande porte. 

Com a lei 2060/2009 esta situação foi superada, sendo o processo eleitoral 

garantido em todas as Unidades Educacionais independente do porte. Outro grande 

avanço desta legislação foi a alternância de poder, limitando a reeleição a apenas 

uma vez, no entanto é necessário que os agentes envolvidos nesse processo 

compreendam tal princípio como fundamental para a efetivação da gestão 

democrática. 

3.FINANCIAMENTO DA EDUCAÇÃO  

3-1. ATENDIMENTO ESCOLAR 

O Município de Araucária oferece em sua rede pública municipal a  

Educação Infantil (creche e pré-escola), o Ensino Fundamental (anos iniciais e 

finais) e as modalidades de Educação Especial, Educação de Jovens e Adultos 

(EJA) e Educação do Campo. 

Os recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino 

Fundamental e de Valorização do Magistério (FUNDEF) e do Fundo de Manutenção 

e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da 

Educação (FUNDEB), assim como o Salário Educação e outros repasses 

financeiros, são proporcionais ao número de alunos matriculados. Portanto, nas 

análises do Financiamento da Educação é importante avaliar o número de 

atendimentos na Rede Municipal de Ensino e sua variação ao longo dos últimos 

anos. 

A Tabela 1 e os Gráficos 1 a 5 apresentam o número de crianças/estudantes 

matriculados na Rede Municipal de Ensino de Araucária nas etapas do Ensino 

Fundamental e Educação Infantil e nas modalidades Educação Especial e Educação 

de Jovens e Adultos, no período de 2004 a 2013. 
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TABELA 1 – Número de Crianças/Estudantes da Rede Municipal de Araucária  

Ano Infantil Diferença Fundamental Diferença EJA Diferença Especial Diferença Total Diferença 

2004 3.808  16.012  703  595  21.118  

2005 3.806 -2 15.975 -37 650 -53 645 50 21.076 -42 

2006 3.739 -67 15.878 -97 632 -18 636 -9 20.885 -191 

2007 1.939 -1.800 17.098 1.220 531 -101 1.074 438 20.642 -243 

2008 2.190 251 17.641 543 513 -18 825 -249 21.169 527 

2009 2.401 211 17.846 205 513 0 679 -146 21.439 270 

2010 2.588 187 17.857 11 453 -60 750 71 21.648 209 

2011 2.826 238 17.311 -546 421 -32 810 60 21.368 -280 

2012 3.338 512 17.063 -248 302 -119 604 -206 21.307 -61 

2013 3.694 356 16.879 -184 259 -43 555 -49 21.387 80 

Total 

* Ver 

Obs. 1.755 * Ver Obs. -219  -444  -40  269 

*Obs.: A diferença total na Educação Infantil e no Ensino Fundamental foi calculada entre 2007 e 2013 pois naquele ano 
iniciou-se o Ensino Fundamental de 9 anos, diminuindo a Educação Infantil e aumentando o Ensino Fundamental.  

Fonte: INEP–Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira.  
 

Gráfico 1 – Total de Crianças/Estudantes da Rede Municipal de Araucária  
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Gráfico 2 – Total de Crianças/Estudantes da Educação Infantil 

 

 
 
Gráfico 3 – Total de Crianças/Estudantes do Ensino Fundamental 
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Gráfico 4 – Total de Crianças/Estudantes da Educação de Jovens e Adultos 

 

 

Gráfico 5 – Total de Crianças/Estudantes da Educação Especial 
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3.2 COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS PARA A EDUCAÇÃO NO ÂMBITO 

MUNICIPAL 

3-2.1.Impostos e transferências vinculados à educação 

Os impostos e as transferências que constituem a base dos recursos 

vinculados à Educação, no âmbito municipal, são os seguintes: 

 FPM – Fundo de Participação dos Municípios 

 FPE – Fundo de Participação dos Estados 

 ICMS – Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços 

 IPI-Exp – Imposto sobre Produtos Industrializados Exportados 

 IPTU – Imposto Predial e Territorial Urbano  

 IPVA – Imposto sobre Propriedade de Veículo Automotor 

 IRRF – Imposto de Renda Retido na Fonte 

 ISS – Imposto Sobre Serviços de qualquer natureza 

 ITBI – Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis 

 ITR – Imposto Territorial Rural 

 ITCMD ─ Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doações de quaisquer 

bens ou direitos 

 LC 87/96 – Lei Complementar nº 87, do ano de 1996 – referente à cota parte 

do IPI repassada pela União devida pela desoneração para incentivo às 

exportações (Lei Kandir). 

3-2.2.FUNDEF – Fundo de manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental e 

de valorização do magistério e FUNDEB – fundo de manutenção e desenvolvimento 

da educação básica e de valorização dos profissionais da educação. 

O FUNDEF foi implantado em 1º de janeiro de 1998 através da Lei Federal 

nº. 9424, de 24 de dezembro de 1996 e vigorou até 31/12/2006. 

Caracterizado como um Fundo de natureza contábil, de âmbito estadual, 

seus recursos eram repassados automaticamente aos Estados e Municípios, de 

acordo com coeficientes de distribuição estabelecidos e publicados previamente e 

empregados exclusivamente na manutenção e no desenvolvimento do Ensino 

Fundamental público e, particularmente, na valorização do seu Magistério. Tais 
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recursos eram repassados em contas específicas e segundo o número de matrículas 

no Ensino Fundamental, apurado pelo censo escolar do ano anterior. 

Uma característica importante do Fundo é que no mínimo 60% dos recursos 

deveriam ser aplicados na remuneração de professores e dos profissionais que 

exercem atividades de suporte pedagógico. 

As receitas deste Fundo eram constituídas de 15% dos seguintes impostos: 

1. FPE – Fundo de Participação dos Estados 

2. FPM – Fundo de Participação dos Municípios 

3. ICMS – Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços 

4. IPI-EXP – Imposto sobre Produtos Industrializados Exportados 

5. LC 87/96 – Lei Complementar n° 87/1996 (relativa à desoneração de 

exportações). 

Com o FUNDEF houve grande avanço no atendimento ao Ensino 

Fundamental, porém, outras fatias da Educação Básica não obtiveram uma estrutura 

de financiamento que garantisse o aumento do atendimento de forma sustentada, a 

fim de se conseguir o nível de inclusão desejado. Para tanto, fez-se necessário uma 

política de financiamento compatível com essa perspectiva. 

A Emenda Constitucional n°53/2006, regulamentada pela Lei nº 

11.494/2007, criou o FUNDEB com o objetivo de universalizar o atendimento à 

Educação Básica pública com qualidade. Este fundo possui vigência de 14 anos, 

vigorando até 2020. 

O FUNDEB, ao substituir o FUNDEF, trouxe pelo menos duas vantagens: 1) 

aumentou substancialmente o compromisso da União com a educação básica, 

ampliando o aporte, a título de complementação; 2) instituiu um único fundo para 

toda a educação básica e não apenas para o ensino fundamental. Sendo que a 

inclusão das matrículas da Educação Infantil, do Ensino Médio e da Educação de 

Jovens e Adultos foi gradativa, com ⅓ (um terço) em 2007, ⅔ (dois terços) em 2008 

e a totalidade em 2009. 

Assim como o FUNDEF, no FUNDEB parte da receita de impostos estaduais 

e municipais é destinada para 27 (vinte e sete) fundos contábeis estaduais e estes 

recursos retornam aos Estados e aos Municípios, conforme o número de matrículas 

existentes em suas redes básicas de ensino. 
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Devido às desigualdades econômicas entre Estados e regiões do País, a 

União exerce um papel redistributivo e em janeiro de cada ano decreta um valor de 

investimento mínimo por aluno, abaixo do qual nenhum Estado poderá ficar. 

É importante destacar que o FUNDEB aumentou a subvinculação de 15% 

para 20% dos impostos a partir de 2009, além de subvincular todos os impostos, 

exceto aqueles arrecadados pelos municípios (IPTU - Imposto Predial e Territorial 

Urbano, ISS - Imposto Sobre Serviços de qualquer natureza e ITBI - Imposto sobre 

Transmissão de Bens Imóveis – bem como a Receita da Dívida Ativa Tributária 

proveniente destes) e o Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF). 

Os novos impostos que compõem a cesta do FUNDEB são os seguintes: 

1. ITR ─ Imposto sobre a propriedade Territorial Rural 

2. IPVA – Imposto sobre a Propriedade de Veículo Automotor 

3. ITCMD ─ Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doações de quaisquer 

bens ou direitos 

A composição da receita do FUNDEB para o Município de Araucária de 2007 

a 2013, discriminando a participação de cada parcela, o percentual em relação ao 

total das parcelas do ano de 2013 e o crescimento no período, estão demonstrados 

na Tabela 2. 
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TABELA 2 – Composição da receita do FUNDEB no período de 2007 a 2013 

Ano FPE FPM IPI-EXP ICMS 

Lei Comp. 

nº87 ITR IPVA ITCMD Total Crescimento Crescimento(%) 

2007 

R$ 

1.781.440,62 

R$ 

4.401.593,78 

R$ 

521.517,20 

R$ 

16.304.240,59 

R$ 

316.284,42 

R$ 

12.508,34 

R$ 

522.779,68 

R$ 

49.493,99 

R$ 

23.909.858,62     

2008 

R$ 

2.279.390,03 

R$ 

5.619.678,72 

R$ 

593.389,99 

R$ 

19.894.667,11 

R$ 

331.009,61 

R$ 

26.154,68 

R$ 

1.386.180,41 

R$ 

125.914,30 

R$ 

30.256.384,85 

R$ 

6.346.526,23 26,5% 

2009 

R$ 

2.256.032,64 

R$ 

5.595.992,24 

R$ 

469.187,50 

R$ 

21.466.784,62 

R$ 

339.992,83 

R$ 

54.533,62 

R$ 

2.368.253,53 

R$ 

176.573,32 

R$ 

32.727.350,30 

R$ 

2.470.965,45 8,2% 

2010 

R$ 

2.516.782,22 

R$ 

6.196.560,80 

R$ 

581.119,66 

R$ 

24.951.986,66 

R$ 

351.830,28 

R$ 

79.308,06 

R$ 

2.534.440,34 

R$ 

273.260,39 

R$ 

37.485.288,41 

R$ 

4.757.938,11 14,5% 

2011 

R$ 

3.177.450,62 

R$ 

7.777.666,67 

R$ 

666.772,16 

R$ 

29.387.708,93 

R$ 

360.598,08 

R$ 

88.523,57 

R$ 

2.954.577,41 

R$ 

279.279,70 

R$ 

44.692.577,14 

R$ 

7.207.288,73 19,2% 

2012 

R$ 

3.335.496,41 

R$ 

8.224.603,57 

R$ 

597.646,51 

R$ 

33.574.539,19 

R$ 

367.121,88 

R$ 

98.436,87 

R$ 

3.340.492,98 

R$ 

368.785,51 

R$ 

49.907.122,92 

R$ 

5.214.545,78 11,7% 

2013 

R$ 

3.607.001,65 

R$ 

8.825.711,74 

R$ 

638.831,29 

R$ 

39.312.961,38 

R$ 

369.152,34 

R$ 

120.027,79 

R$ 

3.661.635,60 

R$ 

536.116,43 

R$ 

57.071.438,22 

R$ 

7.164.315,30 14,4% 

% do todo 

(*) 6,3% 15,5% 1,1% 68,9% 0,6% 0,2% 6,4% 0,9%       

Crescimento 

(**) 102% 101% 22% 141% 17% 860% 600% 983% 139% 

R$ 

33.161.579,60   

(*) composição no ano de 2013   (**) Crescimento no período de 2007 a 2013 

Gráfico 6  - Composição da receita do FUNDEB no ano de 2013 
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Gráfico 7  - Total da receita do FUNDEB por ano 

 

 

 

Para exercer o controle e a fiscalização dos recursos do FUNDEB no âmbito 

do Município de Araucária, foi criado um Conselho de Acompanhamento e Controle 

Social, através da Lei nº. 1772/2007, constituído por onze membros titulares e seus 

respectivos suplentes, sendo um representante para cada um dos seguintes 

segmentos: Secretaria Municipal de Educação, Secretaria Municipal de Finanças, 

Conselho Municipal de Educação e Conselho Tutelar. Das Unidades Educacionais 

Públicas Municipais, são representantes um servidor técnico-administrativo, um 

professor, um diretor e dois pais de alunos, e na esfera da Educação Básica Pública 

Municipal participam dois estudantes. 

As principais competências do Conselho do FUNDEB são: 

 Acompanhar e controlar a repartição, transferência e aplicação dos 

recursos do Fundo; 

 Examinar os registros contábeis e demonstrativos gerenciais mensais e 

atualizados relativos aos recursos repassados ou retidos à conta do Fundo; 

 Emitir parecer sobre as prestações de contas dos recursos do Fundo, que 

deverão ser disponibilizadas mensalmente pelo Poder Executivo municipal. 
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A Tabela 3 apresenta os impostos e as transferências que deram origem ao 

FUNDEF/FUNDEB, com os valores deduzidos para a composição dos Fundos em 

âmbito estadual, a receita do FUNDEF/FUNDEB para o Município e os valores das 

perdas do Município de Araucária, no período de 2004 a 2013.  

 
 
Tabela 3 – Deduções, Receitas e Perdas FUNDEF/FUNDEB  
 
 

Ano FPM LC 87/96 ICMS IPI – Exp ITR IPVA Total 

Dedução 

FUNDEB 

Receita 

FUNDEB 

Perda 

FUNDEB 

2004 

R$ 

13.717.009,39 

R$ 

7.521.240,52 

R$ 

172.322.445,69 

R$ 

4.997.147,38     

R$ 

198.557.842,98 

R$ 

29.783.676,45 

R$ 

16.373.767,26 

R$ 

13.409.909,19 

2005 

R$ 

16.481.584,53 

R$ 

7.233.046,30 

R$ 

186.195.536,76 

R$ 

5.690.922,51     

R$ 

215.601.090,10 

R$ 

32.340.163,52 

R$ 

19.512.728,14 

R$ 

12.827.435,38 

2006 

R$ 

18.260.892,14 

R$ 

3.965.794,09 

R$ 

191.505.851,71 

R$ 

5.915.508,37     

R$ 

219.648.046,31 

R$ 

32.947.206,95 

R$ 

21.130.333,57 

R$ 

11.816.873,38 

2007 

R$ 

23.086.654,97 

R$ 

4.035.129,36 

R$ 

206.184.897,92 

R$ 

7.054.745,01 

R$ 

32.660,79 

R$ 

4.540.044,83 

R$ 

244.934.132,88 

R$ 

40.307.734,33 

R$ 

23.906.716,88 

R$ 

16.401.017,45 

2008 

R$ 

26.043.327,47 

R$ 

4.094.632,55 

R$ 

246.569.781,73 

R$ 

7.121.529,61 

R$ 

39.111,76 

R$ 

6.018.688,47 

R$ 

289.887.071,59 

R$ 

52.631.931,61 

R$ 

29.963.626,39 

R$ 

22.668.305,22 

2009 

R$ 

25.279.818,79 

R$ 

3.938.160,60 

R$ 

247.951.859,80 

R$ 

5.462.462,03 

R$ 

40.941,83 

R$ 

7.353.056,76 

R$ 

290.026.299,81 

R$ 

57.781.270,17 

R$ 

32.567.249,84 

R$ 

25.214.020,33 

2010 

R$ 

27.168.805,64 

R$ 

3.708.918,36 

R$ 

263.152.511,32 

R$ 

6.064.775,27 

R$ 

35.952,96 

R$ 

8.240.196,78 

R$ 

308.371.160,33 

R$ 

61.674.231,54 

R$ 

37.485.288,41 

R$ 

24.188.943,13 

2011 

R$ 

33.312.905,41 

R$ 

3.661.456,44 

R$ 

298.516.788,48 

R$ 

6.708.030,70 

R$ 

47.509,69 

R$ 

9.758.963,67 

R$ 

352.005.654,39 

R$ 

70.401.130,32 

R$ 

44.692.577,14 

R$ 

25.708.553,18 

2012 

R$ 

34.331.463,05 

R$ 

3.517.366,20 

R$ 

321.821.802,52 

R$ 

5.668.743,63 

R$ 

43.928,88 

R$ 

11.074.935,46 

R$ 

376.458.239,74 

R$ 

75.291.647,59 

R$ 

49.907.122,92 

R$ 

25.384.524,67 

2013 

R$ 

36.896.140,63 

R$ 

3.189.997,44 

R$ 

339.922.380,34 

R$ 

5.465.198,35 

R$ 

51.278,81 

R$ 

11.823.498,85 

R$ 

397.348.494,42 

R$ 

79.494.646,94 

R$ 

57.071.438,22 

R$ 

22.423.208,72 

Fonte: Secretaria Municipal de Finanças de Araucária  
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Gráfico 8 – Deduções, Receitas e Perdas FUNDEF/FUNDEB (R$ milhões) 

 

Dos impostos e transferências utilizados para a formação do 

FUNDEF/FUNDEB, deve ser também vinculado à Educação o restante que falta 

para atingir 25%. A Tabela 5 apresenta os valores dessa vinculação no período de 

2004 a 2013. 

Tabela 4 – Diferença da dedução do FUNDEF/FUNDEB para atingir 25% 

Ano FPM LC 87/96 ICMS IPI – Exp ITR IPVA Total 

Diferença para 

25% 

2004 R$ 13.717.009,39 R$ 7.521.240,52 R$ 172.322.445,69 R$ 4.997.147,38     R$ 198.557.842,98 R$ 19.855.784,30 

2005 R$ 16.481.584,53 R$ 7.233.046,30 R$ 186.195.536,76 R$ 5.690.922,51     R$ 215.601.090,10 R$ 21.560.109,01 

2006 R$ 18.260.892,14 R$ 3.965.794,09 R$ 191.505.851,71 R$ 5.915.508,37     R$ 219.648.046,31 R$ 21.964.804,63 

2007 R$ 23.086.654,97 R$ 4.035.129,36 R$ 206.184.897,92 R$ 7.054.745,01 R$ 32.660,79 R$ 4.540.044,83 R$ 244.934.132,88 R$ 20.884.777,24 

2008 R$ 26.043.327,47 R$ 4.094.632,55 R$ 246.569.781,73 R$ 7.121.529,61 R$ 39.111,76 R$ 6.018.688,47 R$ 289.887.071,59 R$ 19.638.357,69 

2009 R$ 25.279.818,79 R$ 3.938.160,60 R$ 247.951.859,80 R$ 5.462.462,03 R$ 40.941,83 R$ 7.353.056,76 R$ 290.026.299,81 R$ 14.501.314,99 

2010 R$ 28.355.931,77 R$ 3.708.918,36 R$ 263.152.511,32 R$ 6.064.775,27 R$ 35.952,96 R$ 8.240.196,78 R$ 309.558.286,46 R$ 15.477.914,32 

2011 R$ 34.791.660,35 R$ 3.661.456,44 R$ 298.516.788,48 R$ 6.708.030,70 R$ 47.509,69 R$ 9.758.963,67 R$ 353.484.409,33 R$ 17.674.220,47 

2012 R$ 35.854.858,59 R$ 3.517.366,20 R$ 321.821.802,52 R$ 5.668.743,63 R$ 43.928,88 

R$ 

11.074.935,46 R$ 377.981.635,28 R$ 18.899.081,76 

2013 R$ 38.533.928,06 R$ 3.189.997,44 R$ 339.922.380,34 R$ 5.465.198,35 R$ 51.278,81 

R$ 

11.823.498,85 R$ 398.986.281,85 R$ 19.949.314,09 

Fonte: Secretaria Municipal de Finanças de Araucária 
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Gráfico 9 – Diferença da dedução do FUNDEF/FUNDEB para atingir 

25%

 

Compõem ainda as receitas da Educação 25% dos demais impostos 

vinculados. A Tabela 5 apresenta esses valores no período de 2004 a 2013: 

Tabela 5 – 25% sobre Demais Impostos Vinculados à Educação. 

Ano IPTU ITBI ISS IRRF Dívida Ativa IPVA ITR Total 

 25% Demais 

Impostos 

2004 

R$ 

2.569.239,65 R$ 819.584,98 R$ 7.658.294,99 

R$ 

9.650.460,76 

R$ 

1.066.784,18 

R$ 

2.190.477,18 

R$ 

30.577,08 

R$ 

23.985.418,82 R$ 5.996.354,71 

2005 

R$ 

2.931.334,90 R$ 991.647,50 R$ 6.190.018,97 

R$ 

10.411.587,52 

R$ 

1.296.729,50 

R$ 

2.817.551,40 

R$ 

25.844,70 

R$ 

24.664.714,49 R$ 6.166.178,62 

2006 

R$ 

3.084.980,32 

R$ 

1.129.529,29 R$ 8.479.191,24 

R$ 

11.185.705,45 R$ 826.655,59 

R$ 

3.504.714,63 

R$ 

35.090,35 

R$ 

28.245.866,87 R$ 7.061.466,72 

2007 

R$ 

4.472.612,13 

R$ 

1.125.076,32 

R$ 

14.909.549,20 

R$ 

10.587.162,57 

R$ 

2.233.678,59     

R$ 

33.328.078,81 R$ 8.332.019,70 

2008 

R$ 

5.904.062,85 

R$ 

2.004.007,15 

R$ 

31.995.305,63 

R$ 

13.997.726,18 

R$ 

1.461.345,09     

R$ 

55.362.446,90 

R$ 

13.840.611,73 

2009 

R$ 

6.118.911,58 

R$ 

2.426.588,51 

R$ 

47.235.711,62 

R$ 

12.741.688,57 

R$ 

1.336.036,16     

R$ 

69.858.936,44 

R$ 

17.464.734,11 

2010 

R$ 

7.083.445,25 

R$ 

5.212.085,05 

R$ 

96.522.894,83 

R$ 

16.298.275,79       

R$ 

125.116.700,92 

R$ 

31.279.175,23 

2011 

R$ 

6.785.968,32 

R$ 

5.761.288,89 

R$ 

112.233.143,73 

R$ 

18.441.953,23       

R$ 

143.222.354,17 

R$ 

35.805.588,54 

2012 

R$ 

7.322.141,85 

R$ 

5.853.531,50 

R$ 

92.260.935,29 

R$ 

24.617.594,37       

R$ 

130.054.203,01 

R$ 

32.513.550,75 

2013 

R$ 

8.216.396,70 

R$ 

8.433.860,49 

R$ 

48.242.933,68 

R$ 

23.647.293,33       

R$ 

88.540.484,20 

R$ 

22.135.121,05 

*A partir de 2007 os impostos IPVA e ITR passaram a compor os recursos do FUNDEB, conforme Lei nº 

11.494/2007. A receita da Dívida Ativa a partir de 2010 já está computada em cada imposto. 
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Fonte: Secretaria Municipal de Finanças de Araucária 

 

Gráfico 10 - 25% sobre Demais Impostos Vinculados à Educação 

 

 

O total das receitas vinculadas à Educação, disponíveis no Município, é 

composto pela somatória proveniente do retorno da receita do FUNDEF/FUNDEB, 

do restante dos impostos e transferências utilizados para a formação do 

FUNDEF/FUNDEB que falta para atingir 25% e de 25% dos demais impostos 

vinculados. A Tabela 6 apresenta o total das receitas vinculadas à Educação com o 

percentual de crescimento no período de 2004 a 2013. 
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Tabela 6 – Total das Receitas Vinculadas à Educação 
 

Ano FUNDEF/FUNDEB 

Diferença para 

25% 

25% Demais 

Impostos Total Receitas Crescimento 

2004 R$ 16.373.767,26 

R$ 

19.855.784,30 R$ 5.996.354,71 R$ 42.225.906,26   

2005 R$ 19.512.728,14 

R$ 

21.560.109,01 R$ 6.166.178,62 R$ 47.239.015,77 11,9% 

2006 R$ 21.130.333,57 

R$ 

21.964.804,63 R$ 7.061.466,72 R$ 50.156.604,92 6,2% 

2007 R$ 23.906.716,88 

R$ 

20.884.777,24 R$ 8.332.019,70 R$ 53.123.513,82 5,9% 

2008 R$ 29.963.626,39 

R$ 

19.638.357,69 R$ 13.840.611,73 R$ 63.442.595,81 19,4% 

2009 R$ 32.567.249,84 

R$ 

14.501.314,99 R$ 17.464.734,11 R$ 64.533.298,94 1,7% 

2010 R$ 37.485.288,41 

R$ 

15.477.914,32 R$ 31.279.175,23 R$ 84.242.377,96 30,5% 

2011 R$ 44.692.577,14 

R$ 

17.674.220,47 R$ 35.805.588,54 R$ 98.172.386,15 16,5% 

2012 R$ 49.907.122,92 

R$ 

18.899.081,76 R$ 32.513.550,75 

R$ 

101.319.755,43 3,2% 

2013 R$ 57.071.438,22 

R$ 

19.949.314,09 R$ 22.135.121,05 R$ 99.155.873,36 -2,1% 

Fonte: Secretaria Municipal de Finanças de Araucária 
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Gráfico 11 - Total das Receitas Vinculadas à Educação 

 

 

3-2.3. Salário educação 

 O salário-educação, instituído em 1964, é uma contribuição social 

destinada ao financiamento de programas, projetos e ações voltados para o 

financiamento da educação básica pública, podendo ser aplicada na educação 

especial, desde que vinculada à educação básica. A contribuição social do salário-

educação está prevista no artigo 212, § 5º, da Constituição Federal e é calculada 

com base na alíquota de 2,5% sobre o valor total das remunerações pagas ou 

creditadas pelas empresas, a qualquer título, aos segurados empregados, 

ressalvadas as exceções legais, e é arrecadada, fiscalizada e cobrada pela 

Secretaria da Receita Federal do Brasil, do Ministério da Fazenda (RFB/MF). 

 Compete ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) a 

função redistributiva da contribuição social do salário-educação. A cota estadual e 

municipal da contribuição social do salário-educação é integralmente redistribuída 

entre os estados e seus municípios, de forma proporcional ao número de educandos 

matriculados na educação básica das respectivas redes de ensino apurado no censo 

escolar do exercício anterior ao da distribuição. 
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3-2.4. Programas e Convênios 

Transferências de recursos financeiros, em caráter suplementar, através do Fundo 

Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE): 

A) PDDE (Programa Dinheiro Direto na Escola): sua finalidade é prestar 

assistência financeira, em caráter suplementar, diretamente às escolas públicas da 

educação básica das redes Estadual e Municipal, do Distrito Federal e às escolas de 

Educação Especial qualificadas como entidades sem fins lucrativos ou por elas 

mantidas, desde que registradas no Conselho Nacional de Assistência Social 

(CNAS) como beneficentes de assistência social, ou outras similares de atendimento 

direto e gratuito ao público. 

B) PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar, abrange os antigos 

PNAC e PNAP): suplementa, por meio da transferência automática de recursos 

financeiros, sem necessidade de convênio, a alimentação escolar dos educandos de 

toda a educação básica, inclusive das escolas indígenas e quilombolas, 

matriculados em escolas públicas e filantrópicas. 

C) PNATE (Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar, abrange o 

antigo PNTE): consiste na transferência automática de recursos financeiros, sem 

necessidade de convênio, para custear despesas com o veículo ou, no que couber, 

da embarcação utilizada para o transporte de educandos da educação básica 

pública residentes em área rural. Serve, também, para o pagamento de serviços 

contratados junto a terceiros para o transporte escolar. O valor per capita/ano varia 

de acordo com a área rural do município, a população moradora do campo e a 

posição do município na linha de pobreza. 

D) Caminho da Escola: o programa consiste na aquisição, por meio de pregão 

eletrônico para registro de preços realizado pelo FNDE, de veículos padronizados 

para o transporte escolar. Existem três formas para estados e municípios 

participarem do Caminho da Escola: com recursos próprios, bastando aderir ao 

pregão; via convênio firmado com o FNDE; ou por meio de financiamento do Banco 

Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), que disponibiliza linha 

de crédito especial para a aquisição de ônibus zero quilômetro e de embarcações 

novas. 

E) PEJA (Apoio ao Atendimento à Educação de Jovens e Adultos): Consistiu 



 

 

34 

 

em um meio de assistência suplementar que podia ser utilizado para aquisição de 

livro didático, contratação temporária de professores, formação continuada de 

docentes e aquisição de gêneros alimentícios. 

 F) PTA/ESPECIAL (Programa de Trabalho Anual - Projeto de Educação 

Especial): concedeu assistência financeira à implantação de projetos de qualificação 

profissional de alunos com necessidades educacionais especiais. 

 G) Manutenção Educação Infantil: transferência obrigatória de recursos 

financeiros pleiteados por municípios e pelo Distrito Federal a título de apoio 

financeiro suplementar à manutenção e ao desenvolvimento da educação infantil 

para atender a crianças de zero a 48 meses que já estejam informadas no Censo 

Escolar da Educação Básica e cujas famílias sejam beneficiárias do Programa Bolsa 

Família. Os recursos financeiros poderão ser aplicados em despesas de 

manutenção e desenvolvimento da educação infantil, de acordo com o que 

estabelece o art. 70 da Lei nº 9.394 de 20 de dezembro de 1996, excetuando-se os 

incisos IV, VI e VII, e em aquisições de bens para garantir o cuidado integral e a 

segurança alimentar e nutricional das crianças, de forma a assegurar o acesso e a 

sua permanência na educação infantil. 

H) PAR – Plano de Ações Articuladas -  O Plano de Desenvolvimento da 

Educação (PDE) condicionou o apoio técnico e financeiro do Ministério da Educação 

à assinatura, pelos estados, Distrito Federal e municípios, do plano de metas 

Compromisso Todos pela Educação. Depois da adesão ao Compromisso, os entes 

federativos deviam elaborar o Plano de Ações Articuladas (PAR). 

O PAR é o planejamento multidimensional da política de educação que os 

municípios, os estados e o DF devem fazer para um período de quatro anos 

(atualmente 2012 a 2015). Para a elaboração do PAR, o Ministério da Educação e 

Cultura criou um novo módulo no Sistema Integrado de Planejamento, Orçamento e 

Finanças do Ministério da Educação (SIMEC). A dinâmica do PAR tem três etapas: o 

diagnóstico da realidade da educação e a elaboração do plano são as primeiras 

etapas e estão na esfera do município/estado. A terceira etapa é a análise técnica, 

feita pela Secretaria de Educação Básica do Ministério da Educação e pelo FNDE. 

Depois da análise técnica, o município assina um termo de cooperação com o MEC, 

do qual constam os programas aprovados e classificados segundo a prioridade 

municipal. O termo de cooperação detalha a participação do MEC – que pode ser 
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com assistência técnica por um período ou pelos quatro anos do PAR e assistência 

financeira. 

I) Proinfância (Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição de Equipamentos 

para a Rede Escolar Pública de Educação Infantil): tem como objetivo prestar 

assistência financeira ao Distrito Federal e aos municípios para a construção de 

creches e pré-escolas, bem como a aquisição de equipamentos para a rede física 

escolar desse nível educacional.  A partir de 2011 o Proinfância foi incluído no 

segundo Plano de Aceleração do Crescimento (PAC2). 

J) Programa de Construção e Cobertura de Quadras Esportivas Escolares: A 

construção e cobertura de quadras esportivas em escolas públicas da educação 

básica está prevista no segundo Plano de Aceleração do Crescimento (PAC2) e tem 

o objetivo de melhorar a estrutura física para realização de atividades pedagógicas, 

recreativas, culturais e esportivas em escolas públicas de ensino fundamental e 

médio. Estão disponíveis projetos padronizados para construção e cobertura de 

quadras. 

           O Estado do Paraná, através da Secretaria de Estado da Educação (SEED), 

concede apoio financeiro através do Programa abaixo descrito: 

PETE (Programa Estadual de Transporte Escolar): convênio de cooperação 

financeira que fornece auxílio financeiro e/ou cessão de veículo aos Municípios, 

visando oferecer condições à prestação do serviço de Transporte Escolar aos 

educandos da rede de ensino público estadual residentes na área rural do Município. 

A Tabela 7 apresenta os valores do Salário Educação e dos Programas e 

Convênios no período de 2004 a 2013 cujos repasses são feitos à prefeitura. 

Os valores não apresentados em vários programas e convênios indicam que 

não houve repasse nos anos correspondentes. 
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TABELA 7 – Receitas do Salário Educação, Programas e Convênios 
 

Repasses para 

PMA 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Salário Educação 

R$ 

1.313.842,17 

R$ 

2.036.273,77 

R$ 

2.433.176,10 

R$ 

2.279.734,34 

R$ 

2.497.623,28 

R$ 

2.806.120,76 

R$ 

3.305.862,59 

R$ 

4.037.942,45 

R$ 

4.741.403,24 

R$ 

5.378.496,84 

PNAE/PNAC/PNAP 

R$ 

517.151,36 

R$ 

705.268,80 

R$ 

527.555,52 

R$ 

888.879,20 

R$ 

867.689,44 

R$ 

964.845,20 

R$ 

1.469.040,00 

R$ 

1.509.120,00 

R$ 

1.568.004,00 

R$ 

1.936.372,00 

PNATE/PNTE 

R$ 

306.339,67 

R$ 

26.808,88   

R$ 

122.356,80 

R$ 

113.837,76 

R$ 

196.993,92 

R$ 

269.142,51 

R$ 

198.140,25 

R$ 

190.437,35 

R$ 

259.618,40 

SEED-PETE 

R$ 

101.337,62 

R$ 

207.916,53 

R$ 

86.752,83 

R$ 

106.643,18 

R$ 

206.801,91 

R$ 

203.720,24 

R$ 

147.950,94 

R$ 

238.000,00 

R$ 

188.490,86 

R$ 

247.497,50 

PAC II Creches             

R$ 

700.000,00   

R$ 

713.311,80 

R$ 

1.121.805,42 

PAC II Quadras                 

R$ 

174.761,99 

R$ 

85.634,31 

Caminho da Escola               

R$ 

933.570,00   

R$ 

132.000,00 

Manut. Ed. Infantil                   

R$ 

596.269,00 

PEJA   

R$ 

30.646,16 

R$ 

25.310,48               

PTA Ed. Especial   

R$ 

24.553,39 

R$ 

48.029,69               

Total 

R$ 

2.238.670,82 

R$ 

3.031.467,53 

R$ 

3.120.824,62 

R$ 

3.397.613,52 

R$ 

3.685.952,39 

R$ 

4.171.680,12 

R$ 

5.891.996,04 

R$ 

6.916.772,70 

R$ 

7.576.409,24 

R$ 

9.757.693,47 

Fonte:  Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação 

Gráfico 12 - Receitas do Salário Educação, Programas e Convênios 
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3-3. COMPOSIÇÃO DAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E 

DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE) 

 Para efeito de análise das despesas com manutenção e desenvolvimento do 

ensino na Prefeitura do Município de Araucária, optou-se pela divisão utilizada na 

área de orçamento público, sendo Folha de Pagamento – para indicar as despesas 

com pessoal; Investimentos – para as despesas com equipamentos e obras, e 

Outras Despesas Correntes – para as demais despesas. 

A Tabela 8 e o Gráfico 13 apresentam os valores relativos à Manutenção e ao 

Desenvolvimento do Ensino no período de 2004 a 2013, com o percentual de cada 

despesa em relação ao total. 

 
TABELA  8 – Despesas com MDE  

Ano Folha 

% do 

Total 

Outras Desp. 

Correntes 

% do 

Total Investimentos 

% do 

Total Total 

2004 R$ 39.738.948,94 74% R$ 10.318.309,57 19% R$ 3.981.256,27 7% R$ 54.038.514,78 

2005 R$ 45.212.385,63 78% R$ 11.087.841,52 19% R$ 1.699.345,96 3% R$ 57.999.573,11 

2006 R$ 49.465.350,83 80% R$ 9.094.216,55 15% R$ 3.555.636,52 6% R$ 62.115.203,90 

2007 R$ 65.972.956,54 93% R$ 3.149.555,95 4% R$ 2.144.120,87 3% R$ 71.266.633,36 

2008 R$ 63.435.676,64 79% R$ 14.267.469,68 18% R$ 2.840.998,18 4% R$ 80.544.144,50 

2009 R$ 74.560.568,06 82% R$ 13.721.571,20 15% R$ 2.589.819,28 3% R$ 90.871.958,54 

2010 R$ 86.802.851,15 70% R$ 23.883.529,09 19% 

R$ 

12.604.137,25 10% 

R$ 

123.290.517,49 

2011 R$ 96.469.409,02 72% R$ 29.105.785,35 22% R$ 7.720.006,35 6% 

R$ 

133.295.200,72 

2012 

R$ 

118.657.081,70 72% R$ 32.400.218,31 20% 

R$ 

12.740.422,94 8% 

R$ 

163.797.722,95 

2013 

R$ 

123.697.057,67 81% R$ 28.111.965,28 18% R$ 1.844.605,83 1% 

R$ 

153.653.628,78 

Fonte: Secretaria Municipal de Finanças de Araucária 
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Gráfico 13 – Despesas com MDE  

 

A tabela 9 apresenta os valores relativos à Manutenção e ao Desenvolvimento do Ensino no 

período de 2004 a 2013, com o percentual de crescimento de cada despesa em relação ao 

ano anterior e no período. O gráfico 14 traz um comparativo das despesas em cada ano 

 
 
TABELA 9 – Crescimento das Despesas com MDE  

Ano Folha Pagamento Crescimento 

Outras Desp. 

Correntes Crescimento Investimentos Crescimento Total Crescimento 

2003 

R$ 

33.607.287,25   R$ 11.033.537,43   R$ 5.805.927,75   R$ 50.446.752,43   

2004 

R$ 

39.738.948,94 18,2% R$ 10.318.309,57 -6,5% R$ 3.981.256,27 -31,4% R$ 54.038.514,78 7,1% 

2005 

R$ 

45.212.385,63 13,8% R$ 11.087.841,52 7,5% R$ 1.699.345,96 -57,3% R$ 57.999.573,11 7,3% 

2006 

R$ 

49.465.350,83 9,4% R$ 9.094.216,55 -18,0% R$ 3.555.636,52 109,2% R$ 62.115.203,90 7,1% 

2007 

R$ 

65.972.956,54 33,4% R$ 3.149.555,95 -65,4% R$ 2.144.120,87 -39,7% R$ 71.266.633,36 14,7% 

2008 

R$ 

63.435.676,64 -3,8% R$ 14.267.469,68 353,0% R$ 2.840.998,18 32,5% R$ 80.544.144,50 13,0% 

2009 

R$ 

74.560.568,06 17,5% R$ 13.721.571,20 -3,8% R$ 2.589.819,28 -8,8% R$ 90.871.958,54 12,8% 

2010 

R$ 

86.802.851,15 16,4% R$ 23.883.529,09 74,1% 

R$ 

12.604.137,25 386,7% 

R$ 

123.290.517,49 35,7% 

2011 

R$ 

96.469.409,02 11,1% R$ 29.105.785,35 21,9% R$ 7.720.006,35 -38,8% 

R$ 

133.295.200,72 8,1% 

2012 

R$ 

118.657.081,70 23,0% R$ 32.400.218,31 11,3% 

R$ 

12.740.422,94 65,0% 

R$ 

163.797.722,95 22,9% 

2013 

R$ 

123.697.057,67 4,2% R$ 28.111.965,28 -13,2% R$ 1.844.605,83 -85,5% 

R$ 

153.653.628,78 -6,2% 

Crescimento 

R$ 

90.089.770,42 268,1% R$ 17.078.427,85 154,8%     

R$ 

103.206.876,35 204,6% 

Fonte: Secretaria Municipal de Finanças de Araucária 
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Gráfico 14 – Comparativo das Despesas com MDE  

 

4. EDUCAÇÃO INFANTIL  

O Censo Escolar, realizado no ano de 2012, aponta dados sobre o número de 

matrículas na Educação Infantil da rede pública e privada, nas diferentes instâncias, 

conforme quadro a seguir: 

 CRECHE 
(0 a 3 anos) 

PRÉ-ESCOLA 
(4 e 5 anos) 

TOTAL 

BRASIL 1.602.780 3.552.628 5.155.408 

PARANÁ 117.283 143.780 261.063 

ARAUCÁRIA 1431 1907 3.338 

Fonte: Diário Oficial da União N° 246 de 20/12/2012 Seção 1 Folha  
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Dados de 2013 indicam: 

 CRECHE 
(0 a 3 anos) 

PRÉ-ESCOLA 
(4 e 5 anos) 

TOTAL 

BRASIL 
 

1.721.883 
 

 
3.614.775 

 

5.336.658 

PARANÁ 
 

122.865 
 

 
149.633 

 

 
272.498 

 

ARAUCÁRIA 
 

1.563 
 

 
2.131 

 

 
3.694 

 
Fonte: Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira – INEP 

(http://portal.inep.gov.br/basica-censo).  

 
EDUCAÇÃO INFANTIL - CARACTERIZAÇÃO DO MUNICÍPIO 

Em Araucária, a primeira Unidade Educacional da Rede Pública de Ensino 

destinada a atender às crianças de 0 a 6 anos foi inaugurada em 2 de fevereiro de 

1981, com o nome de Creche São Francisco de Assis. 

No dia 1º de fevereiro de 1985, foi inaugurada a Escola Miudinhos, primeira 

Unidade Educacional particular a oferecer atendimento a crianças de 2 a 6 anos, no 

município de Araucária. 

No Município de Araucária, com o Decreto nº 13.690, de 18 de abril de 1997, 

as creches passaram a se chamar  Centros Municipais de Educação Infantil – 

CMEIs, tendo em vista adequar a nomenclatura à concepção de Educação Infantil e 

a LDBEN 9394/96, art. 89. 

 Atendendo a legislação, o Município, no ano de 2002, concluiu a transição do 

atendimento da Educação Infantil, da então  Secretaria de Ação Social para a 

Secretaria de Educação, o que resultou na escrita da primeira Proposta Pedagógica 

para a Educação Infantil, no ano de 2003.  

As propostas pedagógicas das Unidades de Educação Infantil estão 

vinculadas as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil, conforme 

determina o Parecer CNE/CEB nº 20/2009 e as Diretrizes Municipais de Educação 

de Araucária (2012), cujas metas buscam uma educação pública de qualidade, de 

maneira a garantir o respeito à infância e suas especificidades. 

http://portal.inep.gov.br/basica-censo
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No ano de 2009, ocorreu o processo de eleição para a função de direção em 

todas as Unidades públicas da educação infantil, de acordo com a Lei nº 2060/2009. 

Neste mesmo ano algumas Unidades com mais de 100 alunos receberam 

pedagogos em seu quadro profissional. 

Os quadros a seguir apresentam os dados do mês de dezembro de 2013, 

referentes ao atendimento na Educação Infantil da Rede Pública e Privada em 

Araucária. Estas informações são atualizadas mensalmente e estão disponíveis no 

Departamento de Planejamento e Estatística da Secretaria Municipal de Educação. 
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UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL - 2013 

UNIDADES EDUCACIONAIS PORTE Nº DE CRIANÇAS 

ATENDIDAS 

LISTA DE 

ESPERA 

CMEI Aurora 52 52 22 

CMEI Barigui 57 58 31 

CMEI Berneck 137 149 119 

CMEI Califórnia 212 228 193 

CMEI Campina da Barra 260 264 135 

CMEI Capinzal 58 54 27 

CMEI Centro 108 116 79 

CMEI Costeira 30 30 8 

CMEI Dalla Torre 48 48 43 

CMEI Estação 242 243 117 

CMEI Fazenda Velha 61 64 69 

CMEI Guajuvira 78 72 53 

CMEI Gralha Azul 102 100 21 

CMEI Iguatemi 41 59 79 

CMEI Industrial 160 164 138 

CMEI Ipês 123 118 66 

CMEI Jardim do Conhecimento 213 231 122 

CMEI Manoel Bandeira 82 85 64 

CMEI Maranhão 102 104 66 

CMEI Maria F de. Lima (antigo Tinguis) 76 74 66 

CMEI Pequim 73 79 67 

CMEI Planalto 108 118 108 

CMEI Plínio 78 86 74 

CMEI Primavera 160 171 95 

CMEI Santa Clara 170 179 79 

CMEI São Francisco 104 130 74 

CMEI Tietê 39 38 24 

CMEI Tindiquera 180 169 101 

CMEI Torres 160 155 89 

CMEI Tupi 31 42 26 

CMEI Tupy II 53 60 65 

CMEI Vila Angélica 77 78 42 

Pré-Escola Cachoeira 260 223 70 

TOTAL 3735 3841 2432 

Fonte: Departamento de Estrutura e Funcionamento (SMED) – Dezembro/2013 

 



 

 

43 

 

UNIDADES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL – Março 2015 

nº CMEI / PRÉ-ESCOLA 
Crianças 
atendidas 

Lista de 
Espera 

Porte Vagas 

1 AURORA 50 49 52 2 

2 BARIGUI 52 37 52 0 

3 BERNECK 151 199 148 -3 

4 CALIFÓRNIA  202 295 217 15 

5 CAMPINA BARRA 240 207 256 16 

6 CAPINZAL 51 58 55 4 

7 CENTRO 106 159 109 3 

8 COSTEIRA 38 20 36 -2 

9 DALLA TORRE 92 52 92 0 

10 ESTAÇÃO  219 143 238 19 

11 FAZENDA VELHA  106 113 117 11 

12 GRALHA AZUL 77 51 84 7 

13 GUAJUVIRA 84 48 90 6 

14 IGUATEMI   54 103 48 -6 

15 INDUSTRIAL 150 290 148 -2 

16 IPÊS  119 110 132 13 

17 JD.CONHECIMENTO 213 198 206 -7 

18 MANOEL BANDEIRA 95 135 89 -6 

19 MARANHÃO 99 128 113 14 

20 MARIA F. DE LIMA 107 83 112 5 

21 PEQUIM 72 152 74 2 

22 PLANALTO 115 195 116 1 

23 PLÍNIO 76 140 78 2 

24 PRIMAVERA 156 178 148 -8 

25 SANTA CLARA 173 143 180 7 

26 SÃO FRANCISCO 104 126 108 4 

27 TIETÊ 63 38 67 4 

28 TINDIQUERA 161 147 182 21 

29 TORRES 122 97 148 26 

30 TUPI 29 88 32 3 

31 TUPY II 97 82 104 7 

32 VL ANGÉLICA 63 83 73 10 

33 PRÉ CACH. (M) 97 25 120 23 

  PRÉ CACH. (T) 136   140 4 

  SOMA  3769 3972 3964 195 

  Excesso de crianças       -159 

  Total de Vagas       354 
Fonte: Departamento de Estrutura e Funcionamento (SMED) – Abril/2014 
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Dados comparativos de atendimento em 2013 e março de 2015: 

ANO CRIANÇAS 

ATENDIDAS 

PORTE LISTA DE 

ESPERA 

Dezembro/2013 3841 3735 2432 

Março/2015 
3769 3964 3972 

 

 

UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE PRIVADA 

UNIDADE EDUCACIONAL Nº DE CRIANÇAS 

ATENDIDAS 

Baby Center 10 

Centro de Educação Infantil Criança a Bordo 53 

Colégio João Paulo I Júnior 10 

Colégio São Vicente de Paulo 57 

Escola Adventista de Araucária 31 

Escola Anjo Gabriel 50 

Escola Gênio do Futuro 21 

Escola Miudinhos 81 

Escola Recanto dos Baixinhos 145 

Escola Sementinha de Ouro 37 

Escola Toco de Gente 28 

Escola Vicentina Sagrado Coração de Jesus 101 

Kadoshi 48 

TOTAL 672 

Fonte: Departamento de Estrutura e Funcionamento (SMED) outubro/2012 (Verificar com Simone -

Estrutura e Funcionamento). 

A oferta de Educação Infantil na Rede Pública em 2013 se dá em 30 

Unidades Educacionais no espaço urbano e 3 Unidades Educacionais que atendem 

à educação do campo (CMEI Guajuvira, Capinzal e Tietê), das 33 unidades 1 atende 

exclusivamente o nível pré – escolar. 

A distribuição dos espaços se faz em: 

 6 prédios locados; 

 27 prédios próprios. 

A Educação Infantil pública, no Município de Araucária é ofertada em período 

integral e/ou parcial, organizada de acordo com a legislação vigente, em 
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consonância com o Calendário Escolar e o Regimento Escolar de cada Unidade 

Educacional. 

O Município tem por objetivo ampliar gradativamente o atendimento para as 

crianças das turmas de pré I e II, em cumprimento da Lei nº 12.796 de 4 de abril de 

2013, na qual a Educação Básica passa a ser obrigatória e gratuita dos 4 (quatro) 

aos 17 (dezessete) anos de idade, a partir do ano de 2016. 

 

A Lei Nº 12.796, de 4 de abril de 2013, que altera a LDB Nº 9394/96, passa 

a vigorar com as seguintes alterações no que diz respeito a Educação Infantil: 

Art. 4º  
(...)  
I - educação básica obrigatória e gratuita dos 4 (quatro) aos 17 (dezessete) anos de idade, 
organizada da seguinte forma:  
a) pré-escola;  
b) ensino fundamental;  
c) ensino médio; 
(...) 
Art. 6º É dever dos pais ou responsáveis efetuar a matrícula das crianças na educação 
básica a partir dos 4 (quatro) anos de idade. (NR) 
(...) 
Art. 29.A educação infantil, primeira etapa da educação básica, tem como finalidade o 
desenvolvimento integral da criança de até 5 (cinco) anos, em seus aspectos físico, 
psicológico, intelectual e social, complementando a ação da família e da comunidade.” (NR)  
Art. 30 
(...) 
II - pré-escolas, para as crianças de 4 (quatro) a 5 (cinco) anos de idade.” (NR)  
Art. 31. A educação infantil será organizada de acordo com as seguintes regras comuns:  
I - avaliação mediante acompanhamento e registro do desenvolvimento das crianças, sem o 
objetivo de promoção, mesmo para o acesso ao ensino fundamental;  
II - carga horária mínima anual de 800 (oitocentas) horas, distribuída por um mínimo de 200 
(duzentos) dias de trabalho educacional;  
III - atendimento à criança de, no mínimo, 4 (quatro) horas diárias para o turno parcial e de 7 
(sete) horas para a jornada integral;  
IV - controle de frequência pela instituição de educação pré-escolar, exigida a frequência 
mínima de 60% (sessenta por cento) do total de horas;  
V - expedição de documentação que permita atestar os processos de desenvolvimento e 
aprendizagem da criança. (NR) 

 
Calendário Escolar 
 

Tendo em vista as mudanças no cenário nacional e o reconhecimento do 

caráter educativo da educação infantil, fez-se necessário um estudo aprofundado 

quanto à adequação da educação infantil em Araucária, tendo como base legal os 

Pareceres nº 008/2011 e nº 23/2012 do Conselho Nacional de Educação/CEB, que 

trazem a tona provocações quanto a admissibilidade e reexame de períodos 

destinados a férias e a recesso durante o ano letivo em instituições de Educação 
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Infantil, corroborando com a Constituição Federal nos artigos 227 e 229, quanto a 

necessidade de convivência da criança com a família e comunidade.  

Tal padrão de organização de tempo de operacionalização (férias e recesso) 

não constitui obstáculo ou empecilho para a consecução dos objetivos do Projeto 

Pedagógico da Unidade, ao mesmo tempo em que contribui para o atendimento de 

necessidades básicas de desenvolvimento das crianças relacionadas à convivência 

intensiva com suas famílias e a vivência de outras experiências e rotinas distintas 

daquelas organizadas pelas instituições de Educação Infantil. 

Com base na legislação da Educação Infantil, o Conselho Municipal de 

Educação de Araucária elaborou e aprovou o Parecer n.º 02/2013 e a Resolução n.º 

02/2013, normatizando para as Unidades que ofertam Educação Infantil à criança de 

zero a cinco anos de idade o calendário escolar único, com direito aos recessos e 

férias, sem haver distinção para o cumprimento de dias letivos a partir de fevereiro 

de 2014 e os demais anos a seguir.  

 O Parecer nº 02/2013 do Conselho Municipal de Educação sugere que as 

outras Secretarias Municipais, como a de Esporte e Lazer, Cultura e Assistência 

Social articulem, financiem, orientem e supervisionem as atividades para as crianças 

das famílias que necessitam do atendimento durante o período de férias e recesso, 

podendo inclusive fazer uso das repartições das Unidades de Educação Infantil, se 

considerarem necessário. Entende-se ainda que a SMED também é responsável por 

organizar esse atendimento, tendo em vista sua responsabilidade social e 

educacional. 

Organização Das Unidades Educacionais De Educação Infantil 

As Unidades Educacionais de Educação Infantil estão estruturadas por faixa 

etária, obedecendo a seguinte organização: 

Creche – Atendimento em período integral: 

Berçário I: 0 a 1ano 

Berçário II: 1 a 2 anos 

Maternal: 2 a 3 anos 

Pré-escola – Atendimento em período integral e/ou parcial: 

Pré I: 3 a 4 anos 

Pré II: 4 a 5 anos 
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A Resolução nº 03/2007 do Conselho Municipal de Educação de Araucária 

normatiza a organização de turmas e relação profissional/criança: 

 

Art. 19 – Para a organização de grupos de crianças indica-se a seguinte 
relação adulto/criança: 

 I – Creche: criança de zero a dois anos – 01 adulto até 06 crianças; 
 II – Creche: criança de três anos – 01 adulto até 10 crianças; 
 III – Pré-escola: criança de quatro até cinco anos – 01 adulto até 16 

crianças. 
(...) 
Art. 16 
Inciso 1º - A entidade mantenedora deve assegurar profissionais habilitados, 
em número suficiente, para garantir a qualidade das funções do cuidar e do 
educar, de cada grupo de crianças. 

  

A esse respeito as Diretrizes  Municipais de Educação de Araucária (2012, 

pg. 54) destacam o cuidar e o educar como aspecto fundamental para a 

aprendizagem e o desenvolvimento das crianças pequenas: 

 

Atualmente os espaços de Educação Infantil da Rede Municipal de 
Araucária são constituídos com a finalidade de direcionar o trabalho 
pedagógico nas dimensões do educar e cuidar como processos 
indissociáveis, de forma que bebês e crianças aprendam e se desenvolvam 
em sua totalidade, pois é necessário que se cuide educando. Nesse 
sentido, cuidar não se restringe a realizações de procedimentos técnicos em 
relação às necessidades físicas e fisiológicas dos bebês e crianças, mas 
fazer desses momentos situações de aprendizagens, associando aos 
cuidados físicos, o afeto e a linguagem, ou seja, pensar o cuidado com o 
corpo como algo que se aprende na e pelas relações sociais como um 
processo cultural.  

 

 

O quadro a seguir apresenta os profissionais que atuam na Educação 

Infantil. 

 

PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE PÚBLICA 

CARGO QUANTIDADE 

Atendentes Infantis 367 

Auxiliar Administrativo 1 

Diretores 33 

Pedagogos 14 

Professores 152 

Serventes  63 

Cozinheiras 25 

TOTAL 655 

Fonte: Secretaria Municipal de Educação (SMED) – Dezembro/2013 
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As Unidades Educacionais da educação infantil contam com estagiários no 

setor administrativo e setor pedagógico, estes com a função de apoio as ações dos 

docentes. Os estagiários são contratados pela mantenedora através do Centro de 

Integração Empresa Escola (CIEE).   

Para compor o quadro de profissionais, de atendentes infantis, das Unidades 

Educacionais, foi realizado concurso público no mês de julho de 2011, e para 

professor docência I o último concurso foi realizado em 2012.   

 

5- ENSINO FUNDAMENTAL  

Os registros iniciais sobre a Educação no município de Araucária datam de 

1840, época em que pertencia à Província de São Paulo e a criação da primeira 

escola pública ocorreu a partir da Lei Provincial nº 34. 1 

 Evidencia-se em 1847 a “aula de primeiras letras”, e em 1854 a nomeação 

de um professor interino para a região. A partir de 1870, com a vinda de imigrantes 

para a localidade, ocorre a criação de escolas particulares e das chamadas 

sociedade-escolas, organizadas e mantidas pelos imigrantes. 

Em 1887, o município conta com cinco escolas, sendo quatro 

subvencionadas2 e uma pública promíscua (termo utilizado na época para designar o 

atendimento de ambos os sexos). Após esta data, houve uma ampliação gradativa 

do número de escolas, no município.  

A partir dos anos de 1900, foram abertos colégios particulares em 1910, o 

São Vicente de Paulo e o Ginásio Iguaçu. Cria-se também um Grupo Escolar, a 

atual Escola Dias da Rocha.  Já ao final da década de 1920, foi fundado o Colégio 

Sagrado Coração de Jesus, no Centro de Araucária. Além destas, haviam também 

21 escolas isoladas3 mantidas pelo Estado e Município e, por volta de 1940, o 

número praticamente duplicou. Até a década de 1950, a situação educacional do 

Município se manteve no atendimento a alunos de 1ª a 4ª séries.  

                                                             
1 ARAUCÁRIA, Prefeitura Municipal. Secretaria Municipal de Cultura, Esportes e Turismo. Mestres, 

Alunos e Escolas: A memória do ensino em Araucária. Araucária (s.n), Coleção História de 
Araucária, v.3. 

2  Escolas subvencionadas eram escolas que recebiam auxílio pecuniário ou subsídio concedido pelo 
Poder Público aos professores que ministravam aulas de primeiras letras. 

3 Escolas isoladas eram escolas afastadas do centro urbano, ou localizadas na zona rural, com 
“poucas turmas e multisseriadas, onde um único professor ministrava aulas para todas as séries 
iniciais num mesmo espaço físico”. Sabe-se também que era de responsabilidade do professor a 
merenda, a administração e a limpeza da escola. 
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No início de 1956, surge o primeiro Ginásio Público do Município com o 

nome de Ginásio Estadual de Araucária. Em 1970, este Ginásio passou a ocupar 

outro espaço físico e recebeu o nome de Professor Júlio Szymanski, onde funcionou 

a Escola Normal e o Colégio Comercial de Araucária, no qual, atualmente só é 

atendido o Ensino Médio. Neste período histórico, o processo de industrialização 

acelerou o aumento da população criando-se novas necessidades educacionais 

para a época, e a Prefeitura mantinha apenas 12 escolas, o que mudou 

gradativamente, chegando a atender cerca de 6.000 alunos em 1980, totalizando 32 

escolas municipais, 21 escolas estaduais e 2 escolas particulares.  

Em 1991, ocorreu um processo de municipalização de algumas escolas 

estaduais rurais e de 1º grau. Houve, também, o processo de Consolidação no qual 

algumas escolas rurais de pequeno porte tiveram suas atividades cessadas, sendo 

que seus alunos foram transferidos para outras escolas, num total de 22 escolas que 

consolidaram-se em 3 escolas rurais de grande porte.   

Até 1999 a Rede Municipal de Ensino respondia por 79,7% das matrículas, a 

estadual por 15,7%, e a particular por 4,6%.  Esse percentual só veio aumentando o 

que já era estimado no Plano Diretor em projeções para a demanda de 2010 a 2020: 

 

“Contamos com uma projeção de um aumento de até 100% na demanda de 

alunos de 2010 a 2020. Assim, de 2010 a 2020 a população ficaria em torno 

de 200.401 habitantes, sendo que teríamos aproximadamente 43.500 

alunos a serem atendidos”. (Plano Diretor, Lei n° 005/2006).  

 

A demanda do ano de 2013 foi atendida em 37 escolas da Rede Municipal, 8 

da Rede Estadual e 15 da Rede Particular de Ensino. Houve um considerável 

crescimento do atendimento de estudantes, o que implica repensar a ampliação da 

Rede Municipal de Ensino de Araucária. Das escolas municipais, 19 atendiam de 1º 

ao 9º ano, 18 de 1º ao 5º ano. 
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 Escolas Municipais Atendimento 
 
1 Esc. Mun. Ayrton Senna da Silva 1º ao 5º ano 

2 Esc. Mun. Archelau de A. Torres 1º ao 5º ano 

3 Esc. Mun. David Carneiro 1º ao 9º ano 

4 Esc. Mun. Dep. João L. Jacomel 1º ao 9º ano 

5 Esc. Mun. Elírio A. Pinto  1º ao 5º ano 

6 Esc. Mun. Fonte Nova 1º ao 9º ano 

7 Esc. Mun. Gal. Celso A. Daltro Santos    1º ao 5º ano 

8 Esc. Mun. Ibraim Antonio Mansur 1º ao 9º ano 

9 Esc. Mun. Ir. Elizabeth Werka  1º ao 9º ano 

10 Esc. Mun. Marcelino L. de Andrade 1º ao 9º ano 

11 Esc. Mun. Papa Paulo VI   1º ao 9º ano 

12 Esc. Mun. Pedro Biscaia 1º ao 5º ano 

13 Esc. Mun. Sebastião Tavares 1º ao 9º ano 

14 Esc. Mun. Pref. Alderico Z. Ozório 1º ao 5º ano 

15 Esc. Mun. Pref. Aleixo Grebos 1º ao 9º ano 

16 Esc. Mun. Pres. Juscelino K. de Oliveira  1º ao 9º ano 

17 Esc. Mun. Profº. Ambrosio Iantas 1º ao 5º ano 

18 Esc. Mun. Profª. Azuréa B. Belnoski 1º ao 9º ano 

19 Esc. Mun. Profª. Balbina Pereira de Souza 1º ao 9º ano 

20 Esc. Mun. Profª. Ceci Sueli da S. Cantador 1º ao 5º ano 

21 Esc. Mun. Profª. Delani Aparecida Alves 1º ao 5º ano 

22 Esc. Mun. Profª. Egipciana S. P. Carrano  1º ao 5º ano 

23 Esc. Mun. Profª. Eglé C. M. Pinto 1º ao 5º ano 

24 Esc. Mun. Profª. Elvira de F. Buschmann 1º ao 9º ano 

25 Esc. Mun. Profª. Mª Aparecida S. Torres 1º ao 9º ano 

26 Esc. Mun. Profª. Nadir N. Alves Pinto  1º ao 9º ano 

27 Esc. Mun. Profª. Silda S. W. Elhke 1º ao 5º ano 

28 Esc. Mun. Profª. Terezinha M. Theobald 1º ao 9º ano 

29 Esc. Mun. Arnaldo Maia 1º ao 5º ano 

30 Esc. Mun. Sen. Marcos Freire  1º ao 9º ano 

31 Esc. Mun. Vitório Sfendrych 1º ao 5º ano 

32 Esc. R. Mun. Edvino Nowak  1º ao 5º ano 

33 Esc. R. Mun. Pres. Castelo Branco 1º ao 5º ano 

34 Esc. R. Mun. Profª Andrea Mª S. Dias 1º ao 5º ano 

35 Esc. R. Mun. João Sperandio 1º ao 9º ano 

36 Esc. R. Mun. Rosa Picheth 1º ao 9º ano 

37 Esc. R. Mun. Rui Barbosa 1º ao 5º ano 

FONTE: Secretaria Municipal de Educação- Dezembo/2013 
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Em 2015, as Escolas Municipais David Carneiro e Fonte Nova passaram 

para a responsabilidade do governo estadual ofertando os anos finais do Ensino 

Fundamental e Ensino Médio e as Escolas Municipais Sebastião Tavares e João 

Leopoldo Jacomel passaram a ofertar somente os anos iniciais. Portanto, para 2015 

o Ensino Fundamental passou a ter 35 escolas, das quais 20 ofertam somente de 1º 

ao 5º ano e 15 escolas ofertam de 1º ao 9º ano: 
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 Escolas Municipais Atendimento 
 
1 Esc. Mun. Ayrton Senna da Silva 1º ao 5º ano 

2 Esc. Mun. Archelau de A. Torres 1º ao 5º ano 

3 Esc. Mun. Dep. João L. Jacomel 1º ao 5º ano 

4 Esc. Mun. Elírio A. Pinto  1º ao 5º ano 

5 Esc. Mun. Gal. Celso A. Daltro Santos    1º ao 5º ano 

6 Esc. Mun. Ibraim Antonio Mansur 1º ao 9º ano 

7 Esc. Mun. Ir. Elizabeth Werka  1º ao 9º ano 

8 Esc. Mun. Marcelino L. de Andrade 1º ao 9º ano 

9 Esc. Mun. Papa Paulo VI   1º ao 9º ano 

10 Esc. Mun. Pedro Biscaia 1º ao 5º ano 

11 Esc. Mun. Sebastião Tavares 1º ao 5º ano 

12 Esc. Mun. Pref. Alderico Z. Ozório 1º ao 5º ano 

13 Esc. Mun. Pref. Aleixo Grebos 1º ao 9º ano 

14 Esc. Mun. Pres. Juscelino K. de Oliveira  1º ao 9º ano 

15 Esc. Mun. Profº. Ambrosio Iantas 1º ao 5º ano 

16 Esc. Mun. Profª. Azuréa B. Belnoski 1º ao 9º ano 

17 Esc. Mun. Profª. Balbina Pereira de Souza 1º ao 9º ano 

18 Esc. Mun. Profª. Ceci Sueli da S. Cantador 1º ao 5º ano 

19 Esc. Mun. Profª. Delani Aparecida Alves 1º ao 5º ano 

20 Esc. Mun. Profª. Egipciana S. P. Carrano  1º ao 5º ano 

21 Esc. Mun. Profª. Eglé C. M. Pinto 1º ao 5º ano 

22 Esc. Mun. Profª. Elvira de F. Buschmann 1º ao 9º ano 

23 Esc. Mun. Profª. Mª Aparecida S. Torres 1º ao 9º ano 

24 Esc. Mun. Profª. Nadir N. Alves Pinto  1º ao 9º ano 

25 Esc. Mun. Profª. Silda S. W. Elhke 1º ao 5º ano 

26 Esc. Mun. Profª. Terezinha M. Theobald 1º ao 9º ano 

27 Esc. Mun. Arnaldo Maia 1º ao 5º ano 

28 Esc. Mun. Sen. Marcos Freire  1º ao 9º ano 

29 Esc. Mun. Vitório Sfendrych 1º ao 5º ano 

30 Esc. R. Mun. Edvino Nowak  1º ao 5º ano 

31 Esc. R. Mun. Pres. Castelo Branco 1º ao 5º ano 

32 Esc. R. Mun. Profª Andrea Mª S. Dias 1º ao 5º ano 

33 Esc. R. Mun. João Sperandio 1º ao 9º ano 

34 Esc. R. Mun. Rosa Picheth 1º ao 9º ano 

35 Esc. R. Mun. Rui Barbosa 1º ao 5º ano 
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A Rede Municipal de Ensino atendeu ao longo dos anos de 2008 a 2014, o 

seguinte número de estudantes no Ensino Fundamental: 

 

Número de Estudantes do Ensino Fundamental da Rede Municipal de 

Ensino conforme Censo Escolar: 

ANO NÚMERO DE ESTUDANTES 

2004 16.012 

2005 15.975 

2006 15.878 

2007 17.098 

2008 17.641 

2009 17.846 

2010 17.857 

2011 17.311 

2012 17.063 

2013 16.879 

2014 16.537 

 

 

A tabela abaixo demonstra a diminuição da oferta do Ensino Fundamental 

pela Rede Estadual ao longo dos anos de 2008 a 2013: 
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Número de Alunos dos Anos Finais do Ensino Fundamental da 

Rede Estadual de Araucária 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Fonte: INEP–Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira 

 

Comparando a tabela acima, a situação do ano de 2013 com o ano de 2008, 

o número de estudantes dos anos finais do Ensino Fundamental nestes anos, 

percebemos uma diminuição de quase 600 alunos 

Segundo dados do site Dia a Dia Educação, atualmente a Rede Estadual 

atende parte da demanda dos alunos dos anos finais do Ensino Fundamental do 

Município em 08 escolas estaduais, que são: Agalvira B Pinto, Ana Maria V Kava,  

Dias da  Rocha, Helena Wysocki, Joana Gurski,  Lincoln S Coimbra,  Vespertino F 

Pimpão,  CEEBJA Araucária. A partir de 2015 as escolas estaduais Marilze da Luz 

Brande e Maria da Graça Silva e Lima passaram a ofertar também o Ensino 

Fundamental. 

O Município de Araucária possui 14 escolas particulares, com Propostas 

Pedagógicas próprias que seguem as regulamentações do Conselho Estadual de 

Educação.   

Os critérios de organização das turmas quanto ao número de estudantes  

por turma das Escolas Municipais estão indicados na Resolução CME/Araucária nº 

002/2010. 

 

 

 

 

     

Ano 
Anos 
Finais Diferença 

   2008 2.917   
   2009 2.763 -154 
   2010 2.524 -239 
   2011 2.689 165 
   2012 2.529 -160 
   2013 2.323 -206 
   Total   -594 
   

 

http://www.consultaescolas.pr.gov.br/consultaescolas/f/fcls/escola/visao?idNav=180-431
http://www.consultaescolas.pr.gov.br/consultaescolas/f/fcls/escola/visao?idNav=180-431
http://www.consultaescolas.pr.gov.br/consultaescolas/f/fcls/escola/visao?idNav=180-32
http://www.consultaescolas.pr.gov.br/consultaescolas/f/fcls/escola/visao?idNav=180-32
http://www.consultaescolas.pr.gov.br/consultaescolas/f/fcls/escola/visao?idNav=180-1489
http://www.consultaescolas.pr.gov.br/consultaescolas/f/fcls/escola/visao?idNav=180-733
http://www.consultaescolas.pr.gov.br/consultaescolas/f/fcls/escola/visao?idNav=180-407
http://www.consultaescolas.pr.gov.br/consultaescolas/f/fcls/escola/visao?idNav=180-407
http://www.consultaescolas.pr.gov.br/consultaescolas/f/fcls/escola/visao?idNav=180-47772
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Número de educandos por turma nos Anos iniciais e Finais 

1º Ano 2º Ano 3º Ano 4º Ano 5º Ano 

20 20 25 30 30 

6º Ano 7º Ano 8º Ano 9º Ano  

35 35 35 35  

Fonte: Resolução CME/Araucária nº 02/2010. Artigo 7º 

 

A Constituição Federal/1988 aponta, em seu artigo 206, inciso I, para “a 

igualdade de condições ao acesso e permanência na escola”, porém, a realidade 

brasileira demonstra uma situação de alto índice de reprovação, resultando em 

situação de inchaço nas matrículas devido à distorção idade-ano.  

O Plano Nacional de Educação aponta o atraso no percurso escolar como 

um dos principais fatores de evasão, porém, também considera fatores como a 

precariedade do ensino, as condições de exclusão e marginalidade social, em que 

vivem segmentos da população brasileira e Araucária está inserida neste contexto.  

No município de Araucária a evasão escolar esteve inicialmente ligada à 

atividade agrícola, por motivos de colheita da safra. Hoje muitos estudantes 

abandonam a escola para ingressar no mercado de trabalho, nos chamados 

subempregos, conseqüência da urbanização acelerada a partir das décadas de 70 e 

80, acentuando a necessidade de um atendimento educacional que contemple uma 

Educação de qualidade e acesso ao saber, a fim de diminuir os índices de 

desigualdade social, considerando a escola como um instrumento a serviço dos 

interesses de todos os cidadãos do Município.  
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Dados de evasão, repetência e transferência das Escolas Municipais de 
Araucária  2013 

Fonte: Secretaria Municipal de Educação (SMED), Maio/2014. 

Apresentamos os dados de aprovação, evasão e repetência, 

desconsiderando transferências nos anos de 2013 e 2014: 

 

Aprov 
1º 

ano 
2º 

ano 
3º 

ano 
4º 

ano 
5º 

ano 
6º 

ano 
7º 

ano 
8º 

ano 
9º 

ano Média 

2013 98,1% 82,7% 85,5% 89,9% 91,8% 81,3% 78,4% 80,5% 90,6% 86,7% 

2014 98,3% 84,8% 86,8% 89,2% 93,0% 78,4% 80,6% 81,0% 88,4% 86,9% 

           

Reprov 
1º 

ano 
2º 

ano 
3º 

ano 
4º 

ano 
5º 

ano 
6º 

ano 
7º 

ano 
8º 

ano 
9º 

ano Média 

2013 1,6% 17,1% 14,3% 9,7% 7,7% 16,7% 20,0% 17,4% 7,2% 12,4% 

2014 1,6% 15,1% 13,1% 10,7% 6,7% 20,4% 18,2% 17,6% 10,3% 12,5% 

           

Aband 
1º 

ano 
2º 

ano 
3º 

ano 
4º 

ano 
5º 

ano 
6º 

ano 
7º 

ano 
8º 

ano 
9º 

ano Média 

2013 0,3% 0,3% 0,3% 0,4% 0,6% 2,0% 1,6% 2,1% 2,2% 1,0% 

2014 0,1% 0,0% 0,1% 0,1% 0,3% 1,2% 1,3% 1,4% 1,3% 0,6% 
Fonte: Secretaria Municipal de Educação (SMED), Abril/2015. 

 

 

Neste sentido, programas e investimentos educacionais que objetivam a 

redução da evasão e reprovação, melhorando a qualidade de ensino, são 

fundamentais para definição de políticas públicas. 

 Para as Escolas de Ensino Fundamental públicas municipais foi criado em 

2013, um atendimento complementar para estudantes dos anos iniciais e finais, 

como apoio pedagógico em contra turno, sem prejuízo das atividades regulares. 

           SÉRIE / 

ANO  APROV. %  REPET. % DESIST. % TRANSF. % TOTAL 

1º 1876 89,72 30 1,43 6 0,29 179 8,56 2091 

2º 1808 75,90 373 15,66 6 0,25 195 8,19 2382 

3º 1964 78,97 328 13,19 6 0,24 189 7,60 2487 

4º 1978 83,35 213 8,98 9 0,38 173 7,29 2373 

5º 1954 85,44 163 7,13 12 0,52 158 6,91 2287 

6º 1508 74,88 310 15,39 37 1,84 159 7,89 2014 

7º 1341 71,98 343 18,41 27 1,45 152 8,16 1863 

8º 1274 74,72 276 16,19 33 1,94 122 7,16 1705 

9º 1291 84,82 102 6,70 32 2,10 97 6,37 1522 

TOTAL 14994 80,1 2138 11,42 168 0,897 1424 7,605 18724 
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 Este serviço, denominado de suporte pedagógico foi criado para atender 

alunos com defasagem nos conteúdos de Língua Portuguesa e Matemática e/ou 

dificuldade de aprendizagem, com matrícula e frequência no Ensino Fundamental, 

que foram detectadas pela equipe de professores, pedagogos e direção da escola 

e/ou avaliados pela Equipe de Avaliação Psicoeducacional e que não fazem parte do 

público alvo do Atendimento Educacional Especializado – AEE. Cabe à Secretaria 

Municipal de Educação dar sustentabilidade física, administrativa e pedagógica ao 

referido serviço, através do Departamento de Ensino Fundamental. 

 Em 2013, houve o seguinte atendimento do apoio pedagógico em contraturno, 

hoje nominado de Suporte Pedagógico: 

 Anos iniciais: 34 escolas atendidas, 27 professores, 658 estudantes 

atendidos. 

 Anos finais: 12 escolas atendidas, 6 professores, 153 estudantes atendidos. 

 Em 2014, houve o seguinte atendimento  

 Anos iniciais: 18 escolas atendidas, 15 professores, 380 estudantes 

atendidos. 

 Anos finais: 2 escolas atendidas, 2 professores, 70 estudantes atendidos. 

Houve um decréscimo neste atendimento no ano de 2014 devido à falta de 

profissionais na Rede, o que tem sido melhorado em 2015. 

Em 2011, a Secretaria Municipal de Educação implantou um espaço 

pedagógico denominado Complexo Pedagógico, o qual dá continuidade aos serviços 

já existentes na Oficina de Artes e no Clube de Ciências e que incluirá outras 

atividades pedagógicas. O espaço pedagógico em questão tem um acervo de 

materiais para uso dos estudantes e profissionais  de educação  do município. 

Há também o Atendimento Pedagógico Domiciliar e Hospitalar que tem como 

principal objetivo oferecer suporte pedagógico aos estudantes que apresentam 

necessidade de permanência prolongada superior a 15 dias em domicílio ou 

hospitalar para tratamento de saúde por meio de atestado médico. 

A Coordenação do Atendimento Hospitalar e Domiciliar realiza atendimentos 

pedagógicos com atividades encaminhadas pelos professores das diversas 

disciplinas do 1º ao 9º ano do Ensino Fundamental, realizando a continuidade do 

processo de ensino-aprendizagem, mediante solicitação da escola. 
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Esse atendimento é realizado semanalmente de 1 a 2 horas diárias e 

posteriormente é enviado para a escola relatório do desempenho do aluno no 

desenvolvimento das atividades realizadas.  

Em 2013 foram realizados 134 atendimentos a 24 estudantes de 1º ao 9º ano 

do Ensino Fundamental. Em 2014 foram 190 atendimentos a 25 estudantes do 1º ao 

9º ano. 

           Em relação à questão da inclusão, os estudos e as práticas têm mostrado 

que todos se beneficiam com a inclusão, conviver com o diferente, respeitar a 

diversidade humana faz com que se desenvolvam novas atitudes para favorecer a 

aprendizagem e o desenvolvimento daqueles que possuam algum atraso cognitivo 

ou por algum motivo tem uma dificuldade maior em acompanhar seus pares no que 

se refere à escolarização e quanto àqueles ditos “normais” desenvolvem sua 

solidariedade, o respeito pelo diferente e novas formas de convivência. 

          A inclusão exige mudanças de paradigmas principalmente por parte dos 

profissionais da educação, que precisam estudar e pensar muitas possibilidades de 

trabalho para que a aprendizagem ocorra efetivamente. A legislação está aí, mas ela 

não é capaz de fazer com que as mudanças ocorram se não houver o bom senso, o 

respeito e a valorização do ser humano como um ser  capaz de aprender e produzir. 

Não há mais a possibilidade de um trabalho único em sala de aula no qual  o 

professor faça seu planejamento e aplique-o de forma fechada, o trabalho precisa 

ser interdisciplinar, flexível, passível de mudanças para que todos possam 

compreender os conteúdos que estão sendo trabalhados e qual a sua finalidade. O 

currículo tem que ser dinâmico, funcional e a forma como o professor vai aplicá-lo 

em sala tem que ser amplamente pesquisada e debatida. Muitas propostas de 

trabalho estão sendo colocadas em prática, mas ainda há muito para se fazer para 

que a inclusão ocorra efetivamente, ainda há os casos de um comprometimento 

intelectual significativo com limitações no comportamento adaptativo, muitas 

pessoas com essas dificuldades ficaram isoladas do convívio social, perdendo a 

oportunidade de aprender com a observação e a experiência que esse convívio 

proporciona. 

         Faz-se necessária uma reformulação urgente nos conteúdos e práticas para 

que realmente a escola cumpra sua função plenamente, socializando os 
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conhecimentos acumulados historicamente e favorecendo as formas de ação e 

atuação dos estudantes em sociedade agindo como cidadãos, autores de sua 

própria história e construtores de uma sociedade mais justa, humana e com 

igualdade de condições para todos.  

  De acordo com esse pressuposto as DCM’s ( Diretrizes Municipais de 

Educação de Araucária – 2012), fundamentam o atendimento dos estudantes do 

ensino especial  na educação inclusiva. 

 Esses estudantes vêm sendo matriculados nas classes comuns da educação 

básica e tendo atendimentos de acordo com suas necessidades específicas no AEE 

(Atendimento Educacional Especializado), complementar ou suplementar à 

escolarização ofertada em Salas de Recursos Multifuncionais ou em Centros de 

Atendimento Educacional Especializado da rede pública. 

 Os Sistemas de Ensino precisam garantir a inclusão plena, como um 

processo global de melhoria de atendimento para todo o Ensino Fundamental. 

 

6- EDUCAÇÃO ESPECIAL 

A organização da Modalidade de Educação Especial no município de 

Araucária  no Paraná, fundamenta-se em marcos legais: políticos e pedagógicos que 

orientam para a implantação e implementação de sistemas educacionais inclusivos, 

a saber: Lei Federal nº 12.796/2013 que altera a LDB 9394/96, Decreto Federal nº 

6.949/2009, que ratifica a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com 

Deficiência/ONU; Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da 

Educação Inclusiva (2008), que estabelece diretrizes gerais da educação especial; 

Decreto nº 6.571/2008, que dispõe sobre o apoio da União e a política de 

financiamento do Atendimento Educacional Especializado - AEE; Resolução 

CNE/CEB nº 4/2009, que institui Diretrizes Operacionais para o Atendimento 

Educacional Especializado – AEE, na educação básica, Decreto Federal nº 

7611/2011, que dispõe sobre a educação especial e o AEE. 

Neste contexto, a Educação Especial de Araucária organiza-se por meio de 

objetivos, metas e ações definidas no processo inclusivo que busca adequar e 

assegurar recursos, serviços e apoios educacionais especializados e organizados 
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institucionalmente para apoiar, complementar e suplementar os serviços 

educacionais comuns de modo a garantir a educação escolar de qualidade e 

promover o desenvolvimento das potencialidades das crianças e estudantes com 

deficiência (física, sensorial, intelectual), transtornos globais do desenvolvimento 

(TGD) e altas habilidades/superdotação e configura ação transversal ao ensino. 

 

O paradigma transversal insere a modalidade de Educação Especial como 

parte integrante em todos os níveis, etapas e modalidades de ensino a ser efetivado 

por meio da disponibilização do serviço do Atendimento Educacional Especializado – 

AEE. 
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Na perspectiva inclusiva, o quadro abaixo representa a estrutura do 

Departamento de Educação Especial no ano letivo de 2013: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Fonte: Secretaria Municipal de Educação (SMED), dezembro 2013 

 

 Conforme se observa, a modalidade de Educação Especial compreende o  

AEE em caráter complementar ou suplementar da Educação Básica sendo os 

demais serviços, como o desempenhado nas escolas especiais e classes especiais, 

considerados substitutivos do processo obrigatório de escolarização indicando, em 

respeito também ao princípio da razoabilidade, processo gradativo de 

redimensionamento conforme legislação inclusiva vigente desde 2009. 

Considera-se  AEE como o conjunto de serviços, estratégias, atividades,  

recursos pedagógicos e de acessibilidade prestados de forma complementar ou 

suplementar à formação das crianças ou estudantes, público alvo da educação 

especial, matriculados nas  unidades de Educação Infantil,  Ensino Fundamental, 

Médio e Educação Superior, sendo ofertadas em Sala de Recursos Multifuncionais 

AEE 

 

SRM 
37 Salas de Recursos Multifuncionais – DI /DF 

02 Salas de Recursos Multifuncionais – AH/SD 

Centros 

Municipais de 

Atendimento 

Educacional 

Especializado 

CMAEE – Área Visual 

CMAEE – Área Auditiva 

CMAEE – Transtorno Global do 

Desenvolvimento 
13 Salas AEE – 

Escola Joelma 

Programa de 

Apoio à TCRS 

Atendimento Pedagógico Domiciliar 

SEAIT 

Profissionais de Apoio 

DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL 

AEE 
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ou Centro Municipal  de Atendimento Educacional Especializado, em turno contrário 

ao da matrícula na Educação Básica  de forma não substitutiva à escolarização. 

Para fins da organização da estrutura e funções do AEE, os recursos de 

acessibilidade referem-se àqueles que assegurem condições de acesso ao currículo 

das crianças ou estudantes público alvo da Educação Especial, promovendo a 

utilização dos materiais didáticos e pedagógicos, dos espaços, dos mobiliários e 

equipamentos, dos sistemas de comunicação e informação, dos transportes e dos 

demais serviços. 

 

 

Nesse entendimento, o quadro abaixo indica as principais ações 

desenvolvidas no AEE: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atendimento Educacional 
Especializado 

Promover acesso, participação e 
aprendizagem 

Garantir a transversalidade das ações 
da modalidade de Ed. Especial  

Fomentar o desenvolvimento de 
recursos didáticos e pedagógicos que 

eliminem barreiras no processo de 
ensino e aprendizagem 

Assegurar condições para 
continuidade de estudos 

Promover a intersetorialidade da 
educação e secretarias afins. 

entreoutros 

Articulação do trabalho pedagógico 
com a família 

Formação continuada 

Docência e apoio à 

docência 

Professor 

especializado 

Pedagogo 

especializado 

Período de atuação 

No horário oposto 

da sala de aula 

comum 

Oferta 

Salas de Recursos 

Multifuncionais 

Centros Municipais 

de Atendimento 

Educacional 

Especializado 

e 

 

Especializado 

Articulação entre as Unidades 
Educacionais 
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Nessa perspectiva, as funções inerentes ao trabalho do AEE em sua forma 

complementar requerem redimensionamentos na própria estrutura funcional dos 

profissionais que atuam principalmente nas salas de recursos multifuncionais a fim 

de garantir e dar efetividade à transversalidade da Educação Especial. 

As implicações decorrentes dessa necessidade revelam que o conceito atual 

de deficiência ultrapassa paradigmas até então presentes. Assim, o conceito 

primário e amplo incorporado na Convenção sobre os Direitos da Pessoa com 

Deficiência esclarece que pessoas com deficiência são aquelas que têm 

impedimentos de longo prazo de natureza física, mental/intelectual ou sensorial, os 

quais em interação com diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e 

efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas.  

Embora se reconheça avanços nessa revisão conceitual, a Resolução 

04/2009 do CNE/CEB delimita o público alvo do AEE considerando-se, para tanto: 

 Crianças ou estudantes com deficiência:: aqueles que têm 

impedimentos de longo prazo de natureza física, intelectual, ou sensorial; 

 Crianças ou estudantes com transtornos globais do desenvolvimento 

(TGD): aqueles que apresentam um quadro de alterações no 

desenvolvimento neuropsicomotor, comprometimento nas relações sociais, 

na comunicação ou estereotipias motoras. Incluem-se nessa definição 

alunos com autismo clássico, síndrome de Asperger, síndrome de Rett, 

transtorno desintegrativo da infância (psicoses) e transtornos invasivos sem 

outras especificações; 

 Crianças ou estudantes com altas habilidades/superdotação (AH/S): 

aqueles que apresentam um potencial elevado e grande envolvimento com 

as áreas de conhecimento humano, isoladas ou combinadas: intelectual, 

liderança, psicomotora, artes e criatividade.  

 

O AEE deve ser institucionalizado na Proposta Pedagógica de todas as 

Unidades Educacionais e, para organização desse trabalho pedagógico, além das 

funções deve ser contemplado as disciplinas do conhecimento e áreas do 

desenvolvimento (funções psicológicas superiores),  
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O profissional habilitado para atuar no AEE deverá, dentre outros: identificar, 

elaborar e organizar recursos pedagógicos e de acessibilidade que eliminem 

barreiras para a plena participação das crianças ou estudantes, considerando suas 

funcionalidades e necessidades específicas; promover os apoios necessários que 

favoreçam a participação e aprendizagem destes nas classes comuns, em igualdade 

de condições com os demais, em interface com as unidades educacionais que 

ofertam a Educação Básica. 

 Em consonância com a Política Nacional de Educação Inclusiva, os 

estudantes advindos de Classes ou Escolas Especiais devem receber Atendimento 

Educacional Especializado em contra turno à matrícula da Educação Básica ou 

Superior. 

O Censo Escolar – MEC/INEP indica as demandas da modalidade de 

educação especial e um dos investimentos do Governo Federal, por meio do Fundo 

de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 

Profissionais da Educação – FUNDEB, é o cômputo da matrícula das crianças ou 

estudantes da educação básica da rede pública e do AEE, concomitantemente. 

Os dados representados na planilha abaixo indicam o percurso da demanda 

da modalidade de Educação Especial desde o ano de 2007 

 

Educação Especial (Alunos de Escolas Especiais, Classes Especiais e Incluídos) 

 
Educação Infantil Ensino Fundamental EJA Presencial 

 

 Creche Pré- escola 
 

Anos Iniciais 
 

Anos Finais 
 

Fundamental 
 

Ano Parcial Integral Parcial Integral Total Parcial Integral Total Parcial Integral Total Parcial Integral Total 

2007 119 0 142 0 
 

706 0 
 

69 0 
 

38 0 
1074 

2008 0 0 132 0 
 

636 0 
 

39 0 
 

18 0 
825 

2009 10 0 137 0 
 

462 0 
 

59 0 
 

11 0 
679 

2010 20 2 29 8 
 

 
0 

 

 
0 

 
18 0 

77 

2011 35 8 90 5 
 

 
0 

 

 
0 

 
21 0 

159 

2012 0 5 1 11 
 

 
13 

 

 
4 

 

 
0 

34 

2013 0 5 6 18   13   11   0 53 

Fonte: Secretaria Municipal de Educação – SMED Dezembro/2013  

 

Nesse contexto, importa esclarecer que houve expressiva alteração nas 

políticas públicas relacionadas às pessoas com deficiência a partir de 2009, o que 
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pode, em certa medida, também ser caracterizado pelo cômputo nos dados do 

Censo Escolar onde crianças ou estudantes com deficiência excluídos do sistema de 

ensino obrigatório não são mais contemplados nesse levantamento de dados 

estatísticos educacionais de âmbito nacional.   

 

Conforme se depreende dos dados acima, verifica-se diferença de ano a ano   

da demanda, indicando redução de crianças ou estudantes com deficiência: 

 

Ano Especial Diferença 

2007 1.074 
 

2008 825 -249 

2009 679 -146 

2010 750 71 

2011 810 60 

2012 604 -206 

2013 555 -49 

Total 
 

-519 

 

O gráfico abaixo possibilita a leitura geral e objetiva da demanda explicitada 

acima:
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Conforme dados do Censo Escolar de 2013, identifica-se 555 estudantes 

com deficiência matriculados na Educação Básica.  

 

 

Fonte: http://portal.inep.gov.br/web/guest/básica-censo-escolar-matricula 

 

Também com base nos dados do Censo Escolar, A SECADI - Secretaria de 

Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade do Governo Federal disponibiliza 

equipamentos, mobiliários e materiais didático-pedagógicos e de acessibilidade para 

a organização das Salas de Recursos Multifuncionais - Tipo I e Tipo II, de acordo 

com o planejamento do Plano de Ações Articuladas (PAR) e Plano Viver Sem 

Limites.  
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   Implantação em 2010: 

1 – Irmã Elizabeth Werka 

2 – Profª Balbina Pereira de Souza 

3 – Ibraim Antonio Mansur 

4 – Gal. Celso de Azevedo Daltro 

   Implantação em 2011: 

5 – Pref. Alderico Zanardi. Ozório 

6 – Profª Azuréa Busquette. Belnoski 

7 – Profª Delani Aparecida Alves 

8 – Profª Egipciana Swain Paraná Carrano 

9 – Profª Eglé Cordeiro Machado Pinto 

10 – Elírio Alves Pinto 

11 – Profª Maria Aparecida Saliba Torres 

12 – Planalto dos Pinheiros 

13 – Marcelino Luiz de Andrade 

   Implantação em 2012: 

14 – Arnaldo Maia 

15 – Profª Andréa Mª S. Dias 

16 – Edvino Nowak 

17 – Rui Barbosa 

18 – João Sperandio 

   Implantação em 2013/2014 

19 – Pres. Juscelino K. de Oliveira 

20 – Profª Nadir N. Alves Pinto 

21 – Archelau de Almeida Torres 

22 – Profª Elvira de F. Buschmann 

23 – Sen. Marcos Freire 

24 – Dep. João Leopoldo Jacomel 

25 – David Carneiro 
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Dados referentes aos AEE nas Salas de Recursos Multifuncionais  
  

 

   

  CATEGORIA 

 

 

AEE 

 

Etapas/modalidade de ensino regular 
EDUCAÇAO BASICA /ENSINO SUPERIOR 

EDUCAÇÃO 
INFANTIL 

ENSINO 
FUNDAMENTAL 

ENS. 
MÉDIO 

EDUCAÇÃO DE 
JOVENS E ADULTOS 

ENSINO 
SUPER. 

CMEI PRÉ 

ESCOLA 

ANOS 

INICIAIS 

ANOS 

FINAIS 

1º à 4ª 5ª a 8ª  

Altas Habilidades – 

Superdotação 

25 _ _ 16 09 _ _ _ _ 

Deficiência Física   _ _   _ _ _ _ 

Deficiência 

intelectual 

322  -  02 292 29 01 32 _ _ 

Deficiência Múltipla 08 _ _ 04 03 _  _ _ 

   Fonte: Secretaria Municipal de Educação (SMED), dezembro 2013 

 

O quadro acima ilustra o número de crianças e estudantes que recebem o AEE 

exclusivo em Salas de Recursos Multifuncionais no município.  As Salas de 

Recursos Multifuncionais – Tipo II contém todos os recursos da Sala de Recursos 

Multifuncionais – Tipo I, adicionados os recursos de acessibilidade para crianças e 

estudantes com deficiência visual. 

Ainda, vinculadas às Unidades Educacionais da Educação Básica permanecerão, 

em caráter transitório  Classes Especiais  e que, gradualmente, serão convertidas 

em Salas de Recursos Multifuncionais garantindo assim, o direito assegurado de 

acesso á escolarização obrigatória no sistema da educação geral e o direito ao AEE. 

O município mantém com recursos próprios, duas escolas especiais: a Escola 

Municipal de Educação Especial Joelma do Rocio Tulio que atende 154 crianças e 

estudantes com deficiência intelectual e múltipla de 0 a 14 anos, e a Escola 

Municipal de Educação Especial Agrícola Padre José Anusz que atende 132 

estudantes com deficiência intelectual e múltipla acima de 14 anos de idade. 

A reorganização dessas Unidades Educacionais na perspectiva inclusiva é uma 

necessidade na qual deve o sistema educacional se adequar. A  Escola Municipal de 

Educação Especial Joelma do Rocio Túlio gradativamente está implantando e 

implementando o AEE conforme quadro abaixo:   
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AEE – JOELMA 

CATEGORIA AEE 

ED. INFANTIL 
ENS. 

FUNDAMENTAL 
ENS. 

MÉDIO 
EJA 

ENS. 
SUPERIOR 

CMEI 
PRÉ-

ESCOLA 
AI AF   1ª A 4 

5ª A 
8ª 

  

AH/SD                   

DEF. FÍSICA                   

DEF. INTELECTUAL 61 11 13 37           

DEF. MÚLTIPLA 8 1 2 5           

Fonte: Secretaria Municipal de Educação – SMED Dezembro/2013   

 

 Além do AEE, a Escola também atende, em caráter transitório, crianças e 

estudantes que ainda necessitam ser  inclusas na Educação Básica. 

 Por meio de Termo de Cooperação Técnica e Financeira, o município conta 

com os serviços educacionais realizados pela APAE a qual mantém a Escola de 

Educação Básica, Edvair José Leme de Campos, na Modalidade de Educação 

Especial. 

O Centro Municipal de Atendimento Educacional Especializado Área da 

Surdez - CMAEE–S, funciona em estabelecimento próprio, em horário diverso da 

matrícula na Educação Básica e tem como objetivo criar condições para a pessoa 

Surda desenvolver-se linguisticamente, manifestar sua identidade, promover-se 

culturalmente e incluir-se no processo de apropriação do conhecimento humano.  
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Dados referentes ao atendimento da deficiência auditiva  

 

 

  CATEGORIA 

 

 

AEE 

 

Etapas/modalidade de ensino regular 

EDUCAÇAO BASICA/ENSINO SUPERIOR 

EDUCAÇÃO 
INFANTIL 

ENSINO 
FUNDAMENTAL 

ENS. 
MÉDIO 

EDUCAÇÃO DE 
JOVENS E 

ADULTOS 

ENSINO 
SUPERIOR 

CMEI PRÉ 
ESCOLA 

ANOS 
INICIAIS 

ANOS 
FINAIS 

1º à 4ª 5ª a 8ª  

Deficiência 

Auditiva 

27 03 _ 08 10 05 _ _ 01 

   Fonte: Secretaria Municipal de Educação – SMED - Dezembro/2013   

 

O CMAEE-S disponibiliza atendimento complementar de apoio especializado 

de natureza pedagógica que tem por base o Bilinguismo, proposta que pressupõe a 

utilização de duas línguas na escolarização: a Língua Brasileira de Sinais (Lei nº 

10.436, de 24 de abril de 2002, regulamentada pelo Decreto 5.626 de 22 de 

dezembro de 2005) e a Língua Portuguesa. 

 O Centro Municipal de Atendimento Educacional Especializado- Área Visual 

(CMAEE-AV) é um serviço de natureza pedagógica complementar, desenvolvido por 

professores especializados em Deficiência Visual, ofertado a crianças e estudantes 

com deficiência visual, matriculados ou não na Educação Básica, a partir de zero 

ano e que apresentem comprovação da necessidade do atendimento especializado 

mediante apresentação de laudo médico. 

 Podem receber atendimentos no CMAEE-AV, todas as pessoas cegas e com 

baixa visão, bem como os que apresentem patologias progressivas e ambliopia 

funcional, independentemente de matrícula na Educação Básica.                   

O CMAEE-AV tem como objetivo promover o apoio pedagógico especializado 

a crianças e estudantes com deficiência visual, visando garantir a apropriação do 

conhecimento por meio de metodologia apropriada, recursos diferenciados e 

equipamentos específicos, programas de atendimentos que propõem atividades 

dentro da necessidade de cada criança, estudante ou não, bem como a formação 

de sujeitos críticos, autônomos e responsáveis em relação à coletividade. 



 

 

71 

 

 Dentre os programas desenvolvidos no CMAEE-AV destaca-se o Programa 

Olhar Araucária que identifica problemas visuais nas crianças e estudantes 

matriculados nas Escolas e Unidades de Educação Infantil do município, 

contribuindo para a melhoria do processo ensino aprendizagem, através da 

identificação e encaminhamento destas crianças e estudantes para consultas 

oftalmológicas para diagnóstico e prognóstico. O Programa Olhar Araucária realiza 

os seguintes encaminhamentos:  triagem de acuidade visual das unidades 

Educacionais e levantamento de crianças e estudantes que apresentem sinais 

específicos de problemas visuais; viabiliza ações integradas das áreas de educação, 

da saúde e promoção social na intenção de reduzir os agravos à saúde ocular e ao 

desempenho acadêmico;  encaminha as crianças e estudantes para consulta 

oftalmológica em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde e com posterior 

fornecimento de óculos nos casos de erro de refração, quando esta o disponibilizar:

                              

 

FONTE: Secretaria Municipal de Educação – 2013 
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Dados referentes ao atendimento da deficiência visual  

 

 

       

CATEGORIA 

 

A 

E 

E 

ETAPAS/MODALIDADE DE ENSINO REGULAR 
EDUCAÇAO BASICA /ENSINO SUPERIOR 

 

EDUCAÇÃO 
INFANTIL 
 
 

ENSINO 
FUNDAMENTAL 

ENS. 
MÉDIO 

EDUCAÇÃO DE 
JOVENS E 
ADULTOS 

ENSINO 
SUPERIOR 

CMEI PRÉ 

ESCOLA 
ANOS 

INICIAIS 

ANOS 

FINAIS 

ANOS 

INICIAIS 
ANOS 

FINAIS 

 

Deficiência 

Visual 
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16 

 

05 

 

43 

 

09 

 

----- 

 

02 

 

01 

 

--------- 

Fonte: Secretaria Municipal de Educação – SMED Dezembro/2013  

 

No ano de 2011, foi implantado o Centro Municipal de Atendimento 

Educacional Especializado na Área de Transtornos Globais de Desenvolvimento – 

CMAEE-TGD, que tem como objetivo ofertar, em caráter complementar, atendimento 

educacional especializado às crianças ou estudantes que apresentem Transtornos 

Globais do desenvolvimento e Transtornos de Conduta, conforme dados abaixo: 

 

Dados referentes ao atendimento do TGD 

 

 

       CATEGORIA 

 

 

AEE 

 

Etapas/modalidade de ensino regular 
EDUCAÇAO BASICA /ENSINO SUPERIOR 

EDUCAÇÃO 
INFANTIL 

ENSINO 
FUNDAMENTAL 

ENS. 
MÉDIO 

EDUCAÇÃO DE 
JOVENS E ADULTOS 

ENSINO 
SUPERIOR 

CMEI PRÉ 

ESCOLA 

ANOS 

INICIAIS 

ANOS 

FINAIS 

ANOS 

INICIAIS 

ANOS 

FINAIS 

 

TGD 39 07 02 26 3 1 - - _ 

TC 32 01 01 25 5 - - - - 

Fonte: Secretaria Municipal de Educação – SMED  Dezembro/2013    

 A organização do trabalho pedagógico no CMAEE-TGD é no 

contraturno escolar e objetiva garantir a apropriação do conhecimento por meio de 

metodologia diferenciada.   

O Serviço Educacional de Apoio à Inclusão no Trabalho – SEAIT,  tem como 

objetivo oportunizar e expandir o processo de Inclusão de Pessoas com Deficiência 
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no Mundo do Trabalho, bem como formação educacional por meio da articulação de 

ações intersetoriais promovendo e ampliando o acesso, a permanência e a 

promoção no mundo do trabalho. 

O Quadro abaixo demonstra a escolaridade do público alvo atendido pela 

Educação Especial por meio do SEAIT: 

 
DEFICIÊNCIAS Intelectual Física Visual Auditiva Autismo Altas Habil. Múltiplas 

 
Dados de referenciais - 2012 /2013 281 13 59 94 1   1 

         

20
13

 

Ensino Fundamental 7 1 1 1 
   Ensino Fundamental Incompleto 31 

 
1 

    Ensino Fundamental - Anos Iniciais 12 
      Ensino Fundamental - Anos Finais 13 2 

     Ensino Médio 3 8 5 13 
   Ensino Médio – Incompleto 2 4 

 
13 

   Ensino Médio – Cursando 
 

2 
 

3 
   Educação Superior 

       Classe Especial 
       EJA 5 2 

     CEEBJA 3 
      Esc. Edvair José Leme Campos - APAE 1 
      Esc. Mun. de Educ. Esp. Padre José 

Anusz 1 
      

 
 

 

 
 
 

      

 
DEFICIÊNCIAS 

Intelectu
al 

Físic
a 

Visua
l 

Auditiv
a 

Autism
o 

Altas 
Habil. 

Múltipla
s 

20
14

 

Ensino Fundamental   1 1 4       

Ensino Fundamental Incompleto 5     1       

Ensino Fundamental - Anos Iniciais               

Ensino Fundamental - Anos Finais 9 1 1         

Ensino Médio 1   4 5       

Ensino Médio – Incompleto 1 1   1 1     

Ensino Médio – Cursando 1 1           

Educação Superior       1       

Classe Especial 1             

EJA 5           1 

CEEBJA               

Esc. Edvair José Leme Campos - APAE 1             

Esc. Mun. de Educ. Esp. Padre José 
Anusz 3             
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CURSO DE APRENDIZAGEM 

         

 
DEFICIÊNCIAS 

Intelectu
al 

Físic
a 

Visua
l 

Auditiv
a 

Autism
o 

Altas 
Habil. 

Múltipla
s 

20
14

 

Ensino Fundamental - Anos Iniciais 7             

Ensino Fundamental - Anos Finais 26     1 1   1 

Ensino Médio 1 1   1       

EJA 18             

CEEBJA 8             

Esc. Edvair José Leme Campos - APAE 3             

Esc. Mun. de Educ. Esp. Padre José 
Anusz 2             

 

Dentre os demais serviços da modalidade da educação especial que deve 

ser disponibilizado estão os profissionais de apoio que atuam no ambiente escolar e 

no contexto da sala de aula das Unidades Educacionais de Educação Infantil e 

Ensino Fundamental.  

Veja-se quadro ilustrativo da oferta de profissionais de apoio: 

Profissionais de apoio no Município

14
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65

128
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20
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Os profissionais de apoio devem oferecer o auxílio necessário aos cuidados 

pessoais, alimentação, higiene e locomoção às crianças e aos estudantes inclusos 

que assim o requeiram e/ou favorecendo a escolarização formal por meio do apoio 

às adequações metodológicas, recursos pedagógicos e acessíveis de flexibilidade 

curricular, considerando tempo, espaço, os materiais, as interações e as estratégias 

orientadas pelo Atendimento Educacional Especializado- AEE. 

O caráter intencional  do trabalho do profissional de apoio deve centrar-se de 

modo a ampliar a capacidade de autonomia, participação e aprendizagem das 

crianças e estudantes público alvo da educação especial. 

 Ainda, em casos de Atendimento Educacional Especializado em ambiente 

hospitalar ou domiciliar, será ofertada às crianças ou estudantes, pelo respectivo 

sistema de ensino, a Educação Especial de forma complementar ou suplementar. 

O processo de inclusão requer ações intersetoriais, compreendendo esta 

como uma forma de planejar, executar e buscar entre segmentos de fomento a 

articulação de políticas públicas.  A ação intersetorial não é espontânea, depende de 

uma ação deliberada, e pressupõe o respeito à diversidade e às particularidades de 

cada setor ou participante. Envolve a criação de espaços dialógicos para que se 

possa atingir com maior efetividade às ações.  

No que se refere aos recursos humanos, verifica-se que 100% dos 

professores que atuam na modalidade de Educação Especial no Município são 

formados em cursos adicionais especializados ou pós-graduados em Educação 

Especial. Quanto aos recursos físicos, é importante ressaltar que o conceito de 

inclusão apresenta íntima relação com outros, o de acessibilidade, justiça social e 

com o de garantia de direitos fundamentais. 

Observando que há a necessidade de se aprimorar as políticas existentes, 

busca-se a participação efetiva de todas as pessoas em todos os espaços sociais, 

com a finalidade de atender com qualidade os estudantes de toda a Rede Municipal. 

 

7- AVALIAÇÃO PSICOEDUCACIONAL     

O Departamento de Avaliação Psicoeducacional estrutura-se de modo a 

fornecer suporte ao Ensino Fundamental, Educação Infantil e Educação Especial 

no processo de avaliação das crianças a partir de 4 anos. Em relação às crianças 
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menores de 4 anos, estas são encaminhadas pela Equipe Multisciplinar do Centro 

de Reabilitação ao departamento para a realização da avaliação pedagógica.  

 Em 2014, o Departamento de Avaliação Psicoeducacional está formado por 

uma equipe multidisciplinar composta por 1 diretora, 1 pedagoga, 3 psicólogas, 1 

fonoaudióloga, 4 professoras especializadas e 1 auxiliar administrativo.  

O Departamento de Avaliação Psicoeducacional tem como meta possibilitar 

meios apropriados que otimizem uma educação inclusiva com qualidade visando a 

efetivação da a aprendizagem. 

A Avaliação é destinada a crianças/estudantes que estão matriculadas na 

Educação Infantil e Ensino Fundamental que encontram dificuldades no processo 

de escolarização, bem como as crianças/estudantes com indicativos de Altas 

Habilidades/Superdotação das Unidades Educacionais.  

Tem como objetivo avaliar os possíveis fatores que possam interferir neste 

processo de ensino-aprendizagem. Este departamento também realiza 

reavaliações de crianças e estudantes que passaram pelo processo de avaliação 

há mais de 2 anos sem avanços significativos no processo de aprendizagem, após 

efetivação dos encaminhamentos sugeridos no relatório de Avaliação 

Psicoeducacional. 

O processo de avaliação realizado pelo Departamento inicia-se na Unidade 

Educacional, a qual informa por meio de registro em ficha própria elaborada pelo 

núcleo de avaliadores, dados sobre a vida escolar das crianças e estudantes, 

questões sobre seu desenvolvimento, informações médicas, seu relacionamento no 

ambiente escolar e aspectos referentes ao processo ensino-aprendizagem. 

Considerando as informações fornecidas pela Unidade Educacional por meio 

de ficha própria, a Equipe Multidisciplinar dirige-se até as Unidades para mediação 

e intervenção de cada criança e estudante encaminhado, com a participação do 

pedagogo e professor para a definição de encaminhamentos, os quais são 

registrados em formulário próprio, datados e assinados, constando todas as 

informações e encaminhamentos realizados na mediação, uma cópia permanece 

na Unidade Educacional e a original é arquivada por este departamento. As 
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crianças e estudantes que não passarão pelo processo de avaliação, se necessário 

serão encaminhados para atendimentos especializados da saúde e/ou 

pedagógicos. As crianças e estudantes podem ser encaminhados conforme suas 

necessidades e comprometimentos para o atendimento em contra turno (hoje 

denominado Suporte Pedagógico) ou para o Atendimento Educacional 

Especializado.  

 Para as crianças e estudantes que passarão por Avaliação Psicoeducacional 

serão utilizados métodos, técnicas e instrumentos formais e informais que avaliam 

as áreas do desenvolvimento e do conhecimento. A diferenciação entre os testes 

formais e informais ocorre pelo fato de que o primeiro é de uso exclusivo do 

psicólogo, reconhecido com validação científica internacional e padronizações 

estatísticas. A sua relevância no contexto da avaliação permite também o 

levantamento de dados que contribuem com os testes informais para uma 

investigação fidedigna do processo avaliativo. Ocorre também a avaliação 

fonoaudiológica da linguagem oral/escrita, bem como de possíveis alterações 

fisiológicas que possam interferir direta ou indiretamente no processo de ensino-

aprendizagem. É realizada também a anamnese, entrevista com os pais ou 

responsáveis que objetiva conhecer o histórico familiar, o lugar que a criança ou 

estudante ocupa neste contexto, dados gestacionais, aspectos de saúde e do 

desenvolvimento infantil, bem como o histórico da sua inserção na vida acadêmica.  

 Para a conclusão do processo de avaliação é realizado o estudo de caso no 

qual são identificadas as possíveis causas das dificuldades no processo de ensino-

aprendizagem e são sugeridos os encaminhamentos e indicativos pedagógicos de 

acordo com a necessidade de cada criança ou estudante. Estes encaminhamentos 

podem incluir: 

 Atendimento em contraturno no Suporte Pedagógico; 

 Atendimento Educacional Especializado (AEE); 

 Atendimento Psicológico individual; 

 Atendimento Psicológico com orientação familiar; 

 Atendimento fonoaudiológico; 

 Inserção em Oficina de Leitura e Escrita; 

 Avaliação pediátrica; 
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 Avaliação neurológica; 

 Inserção em Oficina de Artes/ Clube de Ciências;  

 Após processo de avaliação é redigido um relatório com a participação de 

cada profissional envolvido, o qual será disponibilizado em 3 vias sendo entregues à 

escola, aos pais e/ou responsáveis e a terceira arquivada por este departamento.  

        

 

 

                             

É ofertado em contraturno escolar pelo Ensino Fundamental o Suporte 

Pedagógico, que ocorre na própria escola em que o estudante está matriculado, no 

qual são trabalhados os conteúdos das Áreas do Desenvolvimento e acadêmicas 

(Língua Portuguesa e Matemática) com o objetivo de atender os indicativos 

pedagógicos levantados no processo de avaliação e a superação dos conteúdos 

em defasagem. 

O Atendimento Educacional Especializado (AEE) é um serviço ofertado pelo 

Departamento de Educação Especial e é regulamentado pela Resolução Nº 04/09 
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do Conselho Nacional de Educação que institui as diretrizes operacionais e define o 

público-alvo da Educação Especial: 

I -  Crianças ou estudantes  com deficiência: são aqueles que tem 

impedimentos de longo prazo de natureza física, intelectual ou sensorial.  

II – Crianças ou estudantes com Transtornos Globais do Desenvolvimento: 

são aqueles que apresentam quadro de alterações no desenvolvimento 

neuropsicomotor, comprometimento nas relações sociais, na comunicação ou 

estereotipias motoras. Incluem-se nessa definição alunos com  Autismo Clássico, 

Síndrome de Asperger, Síndrome de Rett, Transtorno Desintegrativo da Infância 

(psicoses) e Transtornos Invasivos sem outra especificação.  

III – Crianças ou estudantes com Altas Habilidades/Superdotação: aqueles que 

apresentam potencial elevado e grande envolvimento com áreas do conhecimento 

humano, isoladas ou combinadas: intelectual, liderança, artes, criatividade. 
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47

 

8-  EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS   

A Educação de Jovens e Adultos - EJA é valorizada e reconhecida como 

direito público subjetivo, na modalidade do ensino fundamental, tendo uma 

organização própria para viabilizar o acesso e permanência do estudante jovem, 

adulto e idoso, na educação. 

Conforme pressupõe a Constituição Federativa do Brasil, 1988 “a educação 

visa o pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania 

e sua qualificação para o trabalho”. A Lei Federal n° 9394/96 – LDB trata, nos artigos 

37 e 38, da Educação de Jovens e Adultos como uma modalidade da Educação 
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Básica, sendo esta uma das vias para a igualdade de acesso à educação como bem 

social. 

Os estudantes que ingressam na EJA não concluíram os estudos na idade 

esperada devido a diversos fatores, como: escola distante de sua residência, 

necessidade de trabalhar, problemas familiares, dificuldades de aprendizagem, 

proibição de familiares, enfim, (...) “trata-se de um processo continuo de idas e 

vindas, de ingressos e desistências, ir à escola para um jovem ou adulto, é antes de 

tudo, um desafio, um projeto de vida” (SECAD, 2004, pág. 08). 

 

Os alunos buscam a escola para satisfazer necessidades particulares, para 
se integrar à sociedade letrada da qual fazem parte por direito, mas da qual 
não pode participar plenamente quando não domina a leitura e a escrita. Os 
jovens e adultos buscam na escola, sem dúvida, mais do que conteúdos 
prontos para serem reproduzidos. Como cidadãos e trabalhadores que são 
esses alunos querem se sentir sujeitos ativos, participativos e crescer 
cultural, social e economicamente (SECAD, 2004). 

 

Atualmente os motivos que fazem com que os estudantes da EJA retornem 

aos estudos e busquem ampliar o universo em que estão inseridos são: necessidade 

para a sua inserção no campo de trabalho, maiores ganhos salariais ou por vontade 

própria de aprender, tornar-se independente letradamente ao fazer uso da leitura e 

escrita no contexto social, atuando como sujeito histórico, capaz de transformar 

criticamente a realidade. 

O analfabeto está inserido em uma sociedade letrada, portanto é um letrado 

de saberes construídos ao longo de sua vida e na EJA encontra os conteúdos 

escolares. Contudo cabe a esta modalidade do Ensino Fundamental desenvolver um 

trabalho intencional, despertando uma consciência da importância e necessidade da 

apropriação e ampliação dos conhecimentos historicamente construídos, lembrando 

que a escola é o espaço onde ocorre a transformação do saber espontâneo em 

sistematizado, sendo o professor o mediador desse processo, o qual deve levar em 

consideração a especificidade do estudante da EJA e a valorização de suas 

potencialidades. 

Em 1970 já havia registros da Educação de Jovens e Adultos (EJA) em 

Araucária com o MOBRAL, que em 1985 foi substituído pela Fundação Educar, 

específico de alfabetização dentro das competências do MEC, o qual foi extinto em 

1990 quando entrou em vigor uma nova concepção de EJA, com a Lei de Diretrizes 

e Bases (LDB 9394/96). 
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Em 1994, a Secretaria Municipal de Educação de Araucária (SMED) criou o 

projeto PEBJA (Programa de Educação Básica para Jovens e Adultos), baseado 

num levantamento de dados que indicou a necessidade da abertura de 5 turmas 

dessa modalidade. No ano seguinte, esse número aumentou para 12 turmas. Houve, 

então, a necessidade da elaboração de uma Proposta Pedagógica Única para a 

EJA, o que foi concretizado a partir de discussões realizadas com os diversos 

segmentos que compõem a comunidade escolar.  

No período de 2001 a 2004, houve um crescimento significativo em relação 

ao número de turmas da EJA mantidas pela Secretaria Municipal de Educação, 

totalizando 40 turmas. Neste mesmo ano, 2004, foram aprovadas as Diretrizes 

Curriculares Municipais de Educação, na qual, essa modalidade de ensino foi 

contemplada com um capítulo específico.  

Com o objetivo de atender as especificidades desta modalidade de ensino, 

viabilizando o acesso e permanência do estudante na escola, conforme pressupõe o 

art.37 §2º da LDB 9394/96, a Secretaria Municipal de Educação de Araucária vem 

desenvolvendo ações no sentido de orientar a elaboração das propostas 

pedagógicas específicas para a Educação de Jovens e Adultos. 

Conforme dados do IBGE, a taxa de analfabetismo do município de 

Araucária, para 2010, é de 3,6%; em  2000 era de 5,8%, enquanto a do Paraná  

para 2010 é de 6,3% e para 2000 era de 9,5%. (dados IBGE). 

Em 2013, foram atendidos 281 estudantes, distribuídos em 19 turmas, 

conforme quadro abaixo:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

83 

 

Escolas que ofertaram turmas da EJA / 2013 

 ESCOLAS Nº turmas Turno 

01 Escola Municipal Ayrton Senna da Silva 01 Noite 

02 Escola Municipal David Carneiro 02 Manhã/noite 

03 Escola Municipal Elírio Alves Pinto 02 Noite 

04 Escola Municipal Ibraim Antonio Mansur 02 Noite 

06 Escola Municipal Papa Paulo VI 01 Noite 

07 Escola Municipal Profª. Azuréa Busquette Belnoski 01 Noite 

09 Escola Municipal Profª. Egipciana Swain Paraná Carrano 03 Manhã,  

10 Escola Municipal Profª. Eglé Cordeiro Machado Pinto 02 Noite 

11 Escola Municipal Profª. Maria Aparecida Saliba Torres 02 Noite 

13 Escola Municipal Profª. Silda Sally Wille Ehlke 01 Manhã/ noite 

14 Escola Municipal Profª. Terezinha Mariano Theobald 02 Noite 

15 Escola Municipal Arnaldo Maia 01 Noite 

16 Escola Rural Municipal Rui Barbosa 01 Noite 

17 Centro de Convivências Dr. Ulisses Guimarães 01 Manhã 

18 CRAS Thomaz Coelho 01 Manhã 

 TOTAL 23  
Fonte: Secretaria Municipal de Educação (SMED), Estatística mensal:Outubro/2011 

 

9- EDUCAÇÃO DO CAMPO 

A sociedade contemporânea é organizada a partir do atual estágio do 

modelo capitalista e, nesse modo de produção e de organização, prioriza-se a 

produtividade visando o lucro, a extração de mais valia em detrimento da valorização 

das populações, seja no campo ou na cidade. Contrapondo-se a esse modelo 

predominante de organização social, a Educação do Campo, por meio da Secretaria 

de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão do Ministério da 

Educação - SECADI/MEC, vem ressaltar a necessidade de denunciar as 

contradições da sociedade capitalista, a qual limita o campo somente ao aspecto 

econômico, ou seja, concebe-se o campo como mero espaço de produção.  No 

entanto, sabe-se que os múltiplos aspectos econômicos, políticos e históricos, 
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dentre outros, incidem de forma determinante sobre o processo educacional, tanto 

em âmbito nacional quanto municipal.  

A Educação do Campo no Brasil ainda é concebida e tratada como um 

desafio no processo de construção de políticas públicas, pois apesar das questões 

relativas ao campo estarem em pauta, tem-se ainda um modelo inferiorizado e 

descontextualizado dos saberes, do trabalho, da cultura e do cotidiano dos sujeitos 

do campo. 

A Educação do Campo é um direito, é processo de formação humana, que 

contém conhecimentos e valores próprios. Nesse sentido, uma política pública só 

poderá efetivar-se explicitando a distinção entre o Paradigma da Educação Rural a 

ser superado e o Paradigma da Educação do Campo.  

A concepção de escola rural predominante faz com que tanto os programas 

governamentais quanto as leis sejam equivocadas e não apresentem perspectiva de 

mudança de Paradigma. A ascensão do Paradigma da Educação do Campo requer 

que a educação seja “do” campo: - deve ter uma proposta pedagógica que tome por 

referência do processo educativo a produção da vida no campo, articulada com os 

saberes universais historicamente sistematizados. Além disso, a educação deve ser 

“no” campo – no espaço onde os sujeitos vivem, fazem cultura, constroem saberes, 

lutam pela sua sobrevivência e pela sua dignidade. 

Assim, a Educação do Campo deve ser orientada por diretrizes específicas 

para o trabalho pedagógico das pessoas que habitam no campo, levando em conta 

seus saberes, incluindo no currículo conteúdos que contemplem a especificidade do 

campo, não tratando o espaço urbano como ideal, mas que, a partir da 

especificidade e do contexto do campo e de seus sujeitos, valorize a identidade e as 

necessidades dos mesmos. 

Nesse contexto, faz-se necessário examinar a construção histórica da 

Educação do Campo, em oposição ao paradigma da Educação Rural, tendo em 

vista que de acordo com o modelo predominante no País e no Estado, a Educação 

em Araucária, tem revelado uma predominância do Paradigma Rural. 
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Conforme BOSCHILIA4 (1997), o Município de Araucária passou por dois 

grandes momentos de mudança que influenciaram a sua conjuntura econômica, 

cultural e política. Esses dois momentos foram explicitados por essa historiadora da 

seguinte forma: 

 
“O primeiro momento ocorreu na década de 1870 com a chegada dos 
imigrantes europeus, e o segundo ocorreu exatamente um século depois 
com o estabelecimento de um novo grupo, dessa vez formado por 
população migrante, trazida pelo processo de instalação das indústrias no 
município”. (BOSCHILIA, 1997, p.99).SIMERI 
 

 

Faz-se necessário retomar o processo de nucleação/consolidação/extinção 

das escolas em Araucária. O município de Araucária, como a imensa maioria dos 

municípios brasileiros, iniciou sua organização político/administrativa/territorial com 

características rurais. Na década de 1930 foram construídas 20 escolas isoladas, 

todas na zona rural, onde concentrava-se a população. Nas décadas de 1940, 1950 

e 1960 houve um processo de expansão destas escolas, chegando a 

aproximadamente 41 escolas, ou seja, em  todas as comunidades rurais. 

Na década de 1970, o Município passou a ter características urbanas e 

industriais tornando-se importante pólo industrial da Região Metropolitana de 

Curitiba, contando com expressivo êxodo rural. Nesse contexto a Secretaria 

Municipal de Educação optou pela nucleação5 das escolas localizadas no campo.

 Segundo dados das Normas Municipais para a Educação do Campo (2012), 

em 1970 o Município contava com 68% da população concentrada na zona rural e 

32% na zona urbana. Na década seguinte esta relação passa a ser de 91% de 

população urbana a 9% de população rural. Essa expressiva saída das populações 

da zona rural é atribuída à intensa industrialização do Município.  

                                                             
4 Roseli Boschilia defendeu em 1997, pela UFPr, a dissertação Condições de vida e 

trabalho: a mulher no espaço fabril curitibano, 1940-1960, que traz importantes 
considerações sobre este período histórico 

 

5 2.Em documento do Ministério Público do Rio Grande do Sul (1996), considera a nucleação, citando 
a LDB, Lei 9.394/96, que apresenta dispositivos para os Municípios, objetivando a redução de gastos 
com a implementação da municipalização do ensino básico, a possibilidade de optar pelo fechamento 
de diversas escolas multisseriadas e, através do processo chamado de nucleação, reunir os 
estudantes das unidades desativadas numa única escola. 
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Nesse contexto, entre 1991 e 2001, a Secretaria de Educação decidiu pela 

reorganização das escolas rurais, sendo reagrupadas em 6 e foram deliberadamente 

desativadas 08 escolas, pois a SMED considerou que o baixo número de alunos não 

justificava a necessidade de se permanecer com este atendimento. 

Entre 1991 e 1997 ocorreu a consolidação das Escolas João Sperandio, 

Rosa Picheth e Dom Pedro I, extinguindo as demais escolas que atendiam os 

estudantes das comunidades relacionadas nos quadros abaixo: 

 

Quadro 1 - Estudantes transferidos para a Escola Municipal João Sperandio – Rio 
Abaixinho 
Escola R. Municipal Adão Knapik – Mato Branco 
Escola R. Municipal Francisco Bielik – Guajuvira de Cima 
Escola R. Municipal Princesa Izabel – Palmital 

Escola R. Municipal André Vaenga – Campo Redondo 
Escola R. Municipal Olavo Bilac – Campo Tomaz 

 

 

Quadro 2 - Estudantes transferidos para a Escola Municipal Edvino Nowak – Rio 
Verde 

Escola Maria Madalena Fedalto – Faxinal do Tanque 
Escola Padre Antonio Vieira – Rio Verde Acima 
Escola Papa João XXIII – Colônia Cristina 
Escola Boneslau Bayer – Roça Velha 

 

 

Quadro 3 – Estudantes transferidos para a Escola Municipal Rosa Picheth – 
Guajuvira 
Escola R. Municipal Pedro Alvares Cabral – Campestre 
Escola R. Municipal Brigadeiro Eduardo Gomes – Colônia Ipiranga 
Escola R. Municipal Eusébio de Queiroz – Boa Vista Acima 
Escola R. Municipal Mal. Deodoro da Fonseca – Ipiranga 
Escola R. Municipal Senador Abilon de Souza Naves – Camundá 

Escola R. Municipal Tomé de Souza – Taquarova 
Escola R. Municipal Adão Wzorek – Lagoa Suja 
Escola R. Municipal Duque de Caxias – Formigueiro 
Escola R. Municipal José Bonifácio – Rio Abaixo 
Escola R. Municipal Pe. José Anusz – Campina das Pedras 

Escola R. Municipal Pres. Artur da Costa e Silva – Gal. Lúcio 
Escola Maria Madalena Fedalto – Faxinal do Tanque 
Escola Padre Antonio Vieira – Rio Verde Acima 
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Quadro 4 - Estudantes transferidos para a Escola Municipal Dom Pedro I – Tietê 

Escola R. Municipal Henrique Dias – Mato Dentro 
Escola R. Municipal João Roque Schuertz – Lavra 

Escola R. Municipal Pe. José de Anchieta – Fundo do Campo 
Escola R. Municipal Marilene T. Torres – Fazendinha 
Escola R. Municipal Monteiro Lobato – Passa-Passa 

Escola R. Municipal Pres. Getúlio Vargas – Capoeira Grande. 
 

 

 Os estudantes das Escolas  Maria Madalena Fedalto  do Faxinal do Tanque e  

Padre Antonio Vieira do Rio Verde Acima dividiram-se nas Escolas consolidadas 

Rosa Pichet e Edvino Nowak, de acordo com a questão geográfica. A escola Dom 

Pedro I, em 1996 foi ampliada e passou a denominar-se Escola R. Municipal 

Professora Andréa Maria Scherreier Dias.  Esse processo de consolidação das 

escolas traz em seu bojo alguns problemas para as populações do campo. O 

principal é o distanciamento dos estudantes da sua comunidade. Nesse contexto, é 

possível afirmar que a escola ocupa um lugar central na identidade do campo, pois 

ela se configura como lugar onde as pessoas se encontram, às vezes até como 

único espaço da promoção cultural na comunidade. É nesse sentido que a 

consolidação das escolas prejudica o acesso até mesmo da comunidade na escola 

em momentos que esta solicita a presença dos pais, necessitando do transporte 

para viabilizar tal intento. Assim, observa-se a sobreposição do fator econômico 

sobre a vontade e necessidade dos sujeitos, decorrendo ainda uma 

descaracterização da comunidade com a extinção da escola, visto que essa é um 

elemento de referência de identidade e cultura da comunidade.   

A consolidação das escolas localizadas no campo, em Araucária, 

estabeleceu-se num processo com avanços, apoios e desconfianças por parte das 

comunidades rurais, segundo o trabalho acadêmico de Tibucheski (2011). 

Entretanto, nas falas dos usuários da escola, dos profissionais da educação e 

demais servidores educacionais há reconhecimento de avanço para estas escolas  

que no contexto atual passam a se aproximar do debate impulsionado pelos 

movimentos sociais e pela academia da utilização da terminologia “Educação do 

Campo”.   

O Município de Araucária, conforme exposto anteriormente, se aproxima do 

debate da Educação do Campo no ano de 2003, ano que  a SEED institucionalizou a 

Coordenação Estadual da Educação do Campo e passou a  promover reuniões com 
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a participação dos demais municípios sobre este campo da educação. A 

aproximação com estes debates contribuiu com a criação da Coordenação Municipal 

da Educação do Campo (2005) em Araucária e políticas para as escolas   

localizadas no campo.  

Os professores do campo participam do processo de formação continuada que 

atende ao conjunto dos professores da rede municipal e, também, outros 

direcionados especificamente àqueles das escolas localizadas no campo. Cabe 

destacar que o Município aproximou-se recentemente do debate do Movimento por 

uma Educação do Campo. 

O município de Araucária, em 2013, comprometeu-se através de um 

documento a participar desde 2010, no Núcleo de Pesquisa em Educação do 

Campo, Movimentos Sociais e Práticas Pedagógicas (NUPECAMP/PPGEE), em 

parceria com a Universidade Tuiuti do Paraná. Este termo de cooperação vincula-se 

ao Projeto OBEDUC – Educação do Campo na Região Metropolitana de Curitiba: 

Diagnóstico, Diretrizes Curriculares e Reestruturação dos Projetos Político-

Pedagógicos, Convênio ou AUXPE n.º: 0824/2013, Projeto nº 17952, vinculado a 

Capes. 

Essas políticas contribuem no aprimoramento das seis escolas e três CMEI's,  

organizados a partir de diferentes critérios, sendo o principal deles o da proximidade 

física. 

Cabe ressaltar que em algumas localidades rurais existem ocupações 

territoriais não planejadas, configurando-se como núcleos urbanos, cujos estudantes 

são atendidos em sua maioria pelas Escolas Municipais Rui Barbosa e João 

Sperandio. 

Constata-se a falta de políticas públicas específicas para a população do 

campo e ações governamentais que são definidas pelos mesmos critérios utilizados 

para área urbana.  Quando se utiliza os mesmos parâmetros da área urbana 

(concentração de população) para área rural corre-se o risco de precarizar o 

atendimento dos sujeitos do campo. A concentração da população no espaço 

urbano traz demandas que tendem a ser atendidas em detrimento das demandas do 

campo. 
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Expressão disso é o fato de o município de Araucária contar com apenas 

três CMEI's (Centro Municipal de Educação Infantil) no Campo, localizado em 

Guajuvira, Capinzal e Tietê, apesar de existir demanda em outras localidades. 

Levando em consideração que a densidade populacional no Campo (nº habitantes 

por m²) difere do meio urbano, os critérios adotados em relação ao número de 

crianças para abertura de turmas no campo, devem levar em conta outros 

parâmetros (menor densidade demográfica/ maior extensão territorial).  

 Além disso, atualmente, as Escolas do Campo não possuem espaço 

específico para biblioteca, nem acervo de qualidade.  Algumas escolas não possuem 

quadras cobertas para a prática esportiva e laboratório de informática com acesso à 

internet.  

 Pode-se afirmar que a escola ocupa um lugar central na Educação do Campo. 

Ela aparece como o lugar onde as pessoas se encontram, às vezes, até como o 

único espaço de promoção cultural. Dessa forma, a ausência de espaços de lazer 

para as crianças e jovens é visto como um grande problema que incentiva a saída 

dos jovens do campo, e por isso, faz-se necessário a criação de espaços culturais e 

oportunidades de formação para a comunidade, aos jovens do campo e às crianças, 

às quais deverão ser disponibilizadas atividades culturais, científicas e esportivas. 

Portanto, valorizar e atender a população do campo é mais sensato do que investir 

para minimizar os problemas e a demanda da área urbana, superpovoada por 

pessoas originárias do campo, à espera de verem seus direitos básicos atendidos. 

É preciso que a população do campo tenha maior acesso à educação de 

qualidade visando dentre outros objetivos a diminuição da taxa de analfabetismo da 

população com idade de 15 anos ou mais com a oferta da Educação de Jovens e 

Adultos (EJA) no campo.  

Essa qualidade só pode ser garantida a partir de uma política pública que 

tenha em vista a prática social dos sujeitos do campo como ponto de partida e de 

chegada. 

A superação das ações que tradicionalmente inferiorizaram o campo 

negando aos seus sujeitos os direitos relativos à educação passa também pela 

organização da população do campo.  

Nessa perspectiva o Plano Municipal de Educação de Araucária, a partir das 

reuniões e discussões da comissão temática da Educação do Campo, com a 
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participação da comunidade propõe um diálogo entre as diversas secretarias 

municipais para um projeto de desenvolvimento do Campo de acordo com os 

interesses e demandas dos seus sujeitos.  

A construção de um diagnóstico que tenha em vista a totalidade é primordial. 

Assim, é imprescindível uma ação intersetorial, visando romper com o isolamento da 

escola, na medida em que os diversos agentes públicos (Ministérios, Secretarias 

Estaduais e Municipais, Conselhos) contribuam com a mudança dos olhares 

estereotipados e formulem políticas.  

Um dos elementos importantes para a implantação de um novo paradigma 

para a Educação do Campo é a Formação Continuada dos profissionais da 

educação.  

Nesse sentido, CURY contribui ao alertar para a contextualização do 

trabalho escolar. 

“Pois o lugar social impõe uma forma de aprender o mundo, coerente com 

seu modo de relacionamento com o real. Por isso a ligação das teorias 

pedagógicas com o lugar social ocupado pelos que discursam não é mero 

trabalho acadêmico, mas justamente a possibilidade de historicizar aquela 

ligação”.  (CURY – 1992. p.14) 

 

Assim, a Formação Continuada precisa fazer a mediação entre aquilo que os 

profissionais da educação já realizam em seu trabalho e levar a reflexão à luz da 

teoria para o aprimoramento da sua prática. 

Uma realidade constatada é que a maioria dos profissionais da educação 

desconhece a fundamentação teórica básica da Educação do Campo, sendo esse 

um dos fatores que dificultam a construção do Paradigma da Educação do Campo e 

mantém no Município de Araucária a predominância do Paradigma Rural. Existem 

outros fatores que também o fortalecem, como por exemplo: o trabalho com 

conteúdos com referencial urbano; Proposta Pedagógica com as mesmas 

orientações e fundamentações das Escolas Urbanas. 

A construção de uma Proposta Pedagógica para a Educação do Campo com 

qualidade requer a Mediação para a superação dessas problemáticas, pois: 

 

“(...) As mediações concretizam e encarnam as idéias ao mesmo tempo que 

iluminam e significam as ações. No caso da educação, essa categoria 

torna-se básica, porque a educação como organizadora e transmissora de 
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idéias, medeia as ações executadas na prática social. Assim, a educação 

pode servir de mediação entre duas ações sociais em que a 2ª supera, em 

qualidade, a 1ª”. (CURY, 1992. p.28). 

Considerando essa potencialidade transformadora do homem que reside no 

conceito de Mediação, a Proposta Pedagógica é o instrumento a partir do qual os 

profissionais da educação encontrarão os fundamentos e o norte para a organização 

do trabalho pedagógico e as devidas mediações na relação professor-aluno que 

objetivam saltos qualitativos no desenvolvimento do processo pedagógico. Partindo 

da concepção de que a educação é uma dimensão da cultura que é transmitida pela 

mediação, a Proposta Pedagógica das Escolas do Campo privilegia o pressuposto 

da concepção de cultura entendida como toda a produção humana tanto material 

como imaterial, que se constrói a partir das relações do ser humano com a natureza, 

com o outro e consigo mesmo. Nesse contexto, compreendendo-as como os modos 

de vida, os costumes, as relações de trabalho, familiares, religiosas, de diversão, 

festas, entre outras, são nelas que estão os elementos culturais que caracterizam os 

diferentes povos do campo e que precisam ser o ponto de partida e chegada para o 

trabalho com o conhecimento científico contido no currículo. 

Estes conteúdos culturais devem estar presentes nas práticas pedagógicas, 

pois são eles que fazem com que a escola tenha um sentido na formação dos 

estudantes e dos professores. 

 
“O professorado atual é fruto de modelos de socialização profissional que 
lhes exige unicamente prestar atenção à formulação de objetivos e 
metodologias, não considerando objeto de sua incumbência a seleção 
explícita dos conteúdos culturais. Os conteúdos que devem integrar o 
currículo são deixados em mãos de outras pessoas (editores de livros 
didáticos). Em decorrência desse fato, os conteúdos são contemplados 
pelos alunos como fórmulas vazias, sem sentido ou compreensão. Ao 
mesmo tempo se criou tradição de aceitar os conteúdos dos livros didáticos 
como os únicos possíveis e pensáveis. Como consequência os professores 
encontram dificuldades em incorporar conteúdos diferentes dos tradicionais 
ao trabalho de sala de aula”. (SANTOMÉ, 1995, p.161). 

 
 

Portanto, valorizar a cultura das populações  do campo significa criar 

vínculos com a comunidade, gerando um sentimento de pertença ao lugar e ao 

grupo social. Isto possibilita a criação de uma identidade sóciocultural que permita 

ao estudante compreender o mundo e a transformá-lo. 

 Deste modo, as políticas públicas necessitam responsabilizar-se, 

efetivamente, pelas minorias propiciando um desenvolvimento sustentável no 
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Campo para que os sujeitos possam ter melhor qualidade de vida e optar em 

permanecer no campo. Acredita-se que esse seja o melhor caminho para uma 

política pública que promova o desenvolvimento sustentável, cujo modelo deverá ser 

construído em cada comunidade com a participação dos sujeitos do campo. 

 

 

10- INCLUSÃO SOCIAL  

 

A inclusão social se refere a garantia dos direitos a todas as pessoas. Neste 

documento a garantia de direitos diz respeito a criança e ao adolescente. Esse tema 

tem sido bastante discutido pelo Poder Público e pelos diversos segmentos da 

sociedade, por isso a necessidade de ações conjuntas entre as secretarias do 

município, conselhos e outros órgãos governamentais para a elaboração de políticas 

públicas que assegurem o Direito a Vida e a Saúde, a Liberdade, Respeito e 

Dignidade, a Convivência Familiar e Comunitária, a Educação, Esporte, Cultura e 

Lazer e a Profissionalização e Proteção ao Trabalho.   

Nos termos do artigo 86 do ECA a política de atendimento aos direitos da 

criança e do adolescente far-se-á por meio de um conjunto articulado de ações 

governamentais e não governamentais, da união, dos estados, do Distrito Federal e 

dos municípios. Enfatizando que a família tem papel relevante na formação e 

desenvolvimento. Dessa forma entende-se que todos são responsáveis por definir, 

planejar e promover ações que atendam e protejam as crianças e adolescentes. 

O respeito e a defesa dos direitos fundamentais das crianças e 

adolescentes, o enfrentamento às violências e a construção de Políticas Públicas no 

sentido de sua superação, são tarefas colocadas pela Constituição Federal de 1988 

que estabelece princípios democráticos, participativos, e da prioridade absoluta, 

como o disposto no artigo 227:  

 
“É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao 
adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à 
alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à 
dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, 
além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, 
exploração, violência, crueldade e opressão’’ (Constituição da República 
Federativa do Brasil, p.144, 1988). 
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Tais princípios foram regulamentados no Estatuto da Criança e do 

Adolescente - ECA, Lei nº 8069/90, sendo que sua efetivação somente ocorre por 

meio da mobilização da sociedade civil através de seus organismos e instituições, 

pela ação ativa do Estado, através dos Conselhos Tutelares, Conselhos Municipais 

de Direitos da Criança e do Adolescente, Redes de Proteção, escola, demais 

Instituições do Executivo, dos poderes do Estado, assim como a construção de 

permanentes e confiáveis bases de referência.  

O Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA é uma lei que prevê a 

garantia de direitos, assegura os preceitos de igualdade e justiça social, e também 

expressa um projeto societário que considera a criança e o adolescente como 

sujeitos sociais de direito e consequentemente de deveres pelo exercício desses 

direitos: Direito a Vida e a Saúde, a Liberdade, Respeito e Dignidade, a Convivência 

Familiar e Comunitária, a Educação, Esporte, Cultura e Lazer e a Profissionalização 

e Proteção ao Trabalho. Direitos que reúnem uma grande complexidade e 

responsabilidade em sua aplicação. 

O artigo 54 do ECA faz várias referências sobre o dever do Estado quanto 

aos direitos de acesso e permanência das  crianças e adolescentes à Educação, 

contemplando especificidades que estão diretamente ligadas à questão da inclusão. 

Esta se efetiva a partir do momento em que o Estado cumpra o seu papel de garantir 

o direito à educação de qualidade.  

Nos artigos 3º, 13, e 245 fica expressa a responsabilidade dos adultos no 

que diz respeito ao pleno desenvolvimento de crianças e adolescentes, bem como a 

obrigatoriedade da notificação de toda forma de violência suspeita ou confirmada, da 

qual se tome conhecimento. 

No dia 18 de maio de 2010 realizou-se no município o Dia do Enfrentamento 

à Violência Contra Crianças e Adolescentes no Centro de Treinamento Dra. Zilda 

Arns, no qual reuniram-se profissionais da Secretaria Municipal de Assistência 

Social (SMAS), Secretaria Municipal de Educação (SMED), Secretaria Municipal de 

Saúde (SMSA), Secretaria Municipal de Segurança Pública (SMSP), Conselho 

Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA), Conselho Tutelar, 

Vara da Infância e Juventude, para consolidar as novas Redes de Proteção, com 

outras já existentes. Foram constituídas 15 Redes: Costeira, Tupy, Industrial, 

Boqueirão, Centro, São Sebastião, Califórnia, Shangrilá, Thomaz Coelho, CSU, 
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Angélica, Tietê/Onças, Colônia Cristina, Guajuvira, Fazendinha/Rio 

Abaixinho/Lagoa. Em agosto de 2014 foi desmembrada a Rede Rio Abaixinho da 

Rede Lagoa/Fazendinha. 

A Rede de Proteção tem como objetivo contribuir de forma integrada na 

prevenção, atenção, reinserção social e educacional da criança e do adolescente em 

situação de vulnerabilidade, principalmente nos casos de violência física, 

psicológica, negligência, abandono, violência, exploração sexual e exploração do 

trabalho infantil. 

A atuação da assistente social na Secretaria Municipal de Educação de 

Araucária envolve a participação em todas as 16 redes de proteção, bem como a 

articulação entre as secretarias e os profissionais que fazem parte dessa rede.  

No ano de 2013 o município passa a utilizar a Ficha de Notificação de 

Violência do SINAN – Sistema de Informação de Agravos de Notificação, cujos 

dados são sistematizados pela Secretaria Municipal de Saúde, através do 

Departamento de Vigilância Epidemiológica, também pelos integrantes das Redes 

de Proteção.  

 

LEVANTAMENTO DE DADOS DE ATENDIMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA 
ESPECIALIZADO  DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS)REFERENTES AO ANO DE                                

2013  
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          Gráfico 2 

189

126

310

125

2 1

251

0

50

100

150

200

250

300

350

Violência 
Física

Violência 
Psicológica

Abuso Negligência Abandono Trabalho 
Infantil

Outros

Total

 

                       

Gráfico 3                               
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 Conforme dados dos gráficos 2 e 3 a violação dos direitos da criança e 

adolescente tem se configurado principalmente pela suspeita de abuso sexual e 

violência física. No município existem ações para garantir a proteção à vida e à 

saúde das crianças e adolescentes, porém a realidade aponta que é imprescindível 
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aprimorar as Políticas Públicas para o cumprimento do ECA no seu artigo 7º, que 

determina: 

A criança e o adolescente têm direito a proteção à vida e à saúde, mediante a 
efetivação de políticas sociais públicas que permitam o nascimento e o 
desenvolvimento sadio e harmonioso, em condições dignas de existência. 

 

Além disso, é de fundamental importância que o Conselho Tutelar cadastre 

os atendimentos prestados às crianças e adolescentes, mantendo atualizados os 

dados no Sistema de Informação para Infância e Adolescência – SIPIA. Além de 

servir como uma ferramenta facilitadora do trabalho dos Conselhos Municipais, o 

SIPIA possibilita a geração de dados estatísticos que tornam possível o 

mapeamento da real condição em que se encontram crianças e adolescentes em 

situação de risco pessoal e/ou social.  

 Um dos maiores compromissos do Serviço Social na Educação é o de 

contribuir para que a criança ou estudante seja considerada como um sujeito de 

direitos e deveres em sua integralidade, tanto pela escola como pela família e que, 

mesmo diante de todas as dificuldades, permaneça no sistema educacional. 

O engajamento da assistente social junto às ações do Conselho Municipal 

de Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA constitui-se em instrumento 

importante na efetivação de políticas públicas para crianças e adolescentes. 

Outro fator importante é a preocupação de toda a sociedade para o 

estabelecimento de Políticas Públicas que tenham por objetivo a proteção integral 

das crianças e adolescentes, principalmente no que se refere ao uso e abuso de 

substâncias psicoativas, que é uma prática cada vez mais precoce em nossa 

sociedade. 

Nos termos do artigo 86 do ECA a política de atendimento aos direitos da 

criança e do adolescente far-se-á por meio de um conjunto articulado de ações 

governamentais e não governamentais, da União, dos Estados, do Distrito Federal e 

dos Municípios. Dessa forma entende-se que todos são responsáveis por pensar, 

planejar e promover ações que atendam e protejam crianças e adolescentes. 

Em 2014 foi constituído o NUPREVAR - Núcleo de Prevenção à Violência em 

Araucária, como uma  instância de caráter multi e intersetorial, consultivo e de 

assessoria, cujas ações devem estar voltadas à prevenção da violência, acidentes e 

promoção da saúde e cultura da paz. 
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No que diz respeito ao Direito a Educação, a Lei 9394/96 – LDB, em seus 

artigos 1º e 2º expressa que a Educação escolar deverá vincular-se ao mundo do 

trabalho e a prática social.  

Nesse sentido, a educação assume um papel preponderante, na medida em 

que a inclusão social está vinculada a inserção do indivíduo no mundo do trabalho e 

esta, por sua vez, é possibilitada mediante a progressiva capacitação profissional. 

Para cumprir as determinações legais, a Secretaria Municipal de Educação 

de Araucária desenvolve diversas ações envolvendo diferentes setores sociais: 

públicos, privados e sociedade civil.  Uma das ações refere-se ao Serviço 

Educacional de Apoio à Inclusão no Trabalho – SEAIT que tem o objetivo de 

promover a inclusão de pessoas com deficiência maiores de 16 (dezesseis) anos, no 

mundo do trabalho.   

No que se refere a inclusão de pessoas em empresas, o maior número 

também foi o de Deficiência Intelectual, seguida de Deficiência Auditiva e posterior a 

Física, Visual e Múltipla. Constatou-se que pessoas com mais de uma deficiência e 

com deficiência visual são os que encontram mais dificuldade para serem incluídas 

no mercado de trabalho. No entanto notou-se que a deficiência intelectual é a mais 

bem aceita pelo mercado de trabalho. 

Estudo promovido pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância - UNICEF, 

no final da década de 2010 comprovou que  

 

... o Brasil tem cerca de 40 milhões de crianças e adolescentes em idade 

escolar (de 6 a 18 anos) e 800 mil ainda estão fora da escola. Outras 

centenas de milhares abandonam ou evadem a escola. De cada 100 

estudantes que entram no ensino fundamental, 82 concluem a 5ª série, 59 

terminam a 8ª série e apenas 40, o ensino médio. A evasão escolar e a falta 

às aulas ocorrem por diferentes razões, incluindo o trabalho infantil, a 

violência e gravidez precoce". (disponível em http://www.unicef.org.br).  

 

Em relação ao tema gravidez na adolescência, merecem destaque o artigo 

206 da Constituição Federal, o artigo 53 do ECA e o artigo 3º da LDB que 

estabelecem a todos igualdade de condições para o acesso e permanência na 

escola. 

A adolescência é uma fase na qual, na maioria das vezes, em razão das 

descobertas, das ideias opostas as dos pais e irmãos, da formação da identidade, 

http://www.unicef.org.br/
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fase na qual as conversas envolvem namoro, brincadeiras e tabus, o adolescente, 

sente-se inseguro e receoso, contraditoriamente ousado e transgressor. É uma fase 

do desenvolvimento humano que está entre infância e a fase adulta, caracterizando 

as dificuldades de toda a transição, principalmente esta que é muito forte em todas 

as dimensões. Muitas alterações são percebidas na fisiologia do organismo, nos 

pensamentos e nas atitudes desses jovens, no comportamento individual e social. 

A adolescência e gravidez, quando ocorrem juntas, podem acarretar sérias 

conseqüências para todos os familiares, mas principalmente para os adolescentes 

envolvidos. O que acontece é que esses jovens não estão preparados 

emocionalmente e nem mesmo financeiramente para assumir tamanha 

responsabilidade.  

No Brasil, onde praticamente não há planejamento familiar e a educação 

sexual ainda é pouco discutida, a gravidez na adolescência acaba se tornando, 

muitas vezes, um problema social grave. Segundo dados de 2014 do Departamento 

de Vigilância  Epidemiológica o percentual de Mães Adolescentes (menores de 20 

anos) em Araucária é de 16,5%  

 

 

 

11- FORMAÇÃO CONTINUADA 

A complexidade da atual sociedade é resultado da constante transformação 

de suas relações sociais, nos âmbitos: econômico, político, artístico, científico, 

tecnológico. Neste movimento que é histórico e social está a educação e nela, o 

profissional da educação, sujeito e objeto desta realidade, uma vez que a escola 

trabalha com o conhecimento produzido historicamente também em constante 

transformação.  

No Brasil, a formação continuada tem assumido um caráter complementar à 

formação inicial, ao identificar-se que, em muitos casos, a graduação superior 

realizada de forma presencial, semipresencial ou à distância, não propicia a base 

suficiente para a atuação do professor.  

Dados do MEC/INEP, de 2007, apontam que no Brasil, dos 685.025 

professores que atuavam nos anos iniciais em 2007, cerca de 60% possuíam Nível 

Superior. Destes, apenas 55% possuíam Licenciatura. No município de Araucária, 
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dados recentes mostram que o quadro de professores apresenta uma condição de 

formação inicial acima da nacional, por mais que esta também tenha se elevado nos 

últimos quatro anos. O quadro abaixo se refere aos professores dos anos iniciais, 

anos finais e pedagogos que já estão nas classes e níveis correspondentes, 

conforme Plano de Cargos, Carreira e Vencimento do Magistério Municipal: 

 

Gráfico 1 – Formação dos professores e pedagogos - 2011 
Porcentagem de formação. 

 

Fonte: Secretaria Municipal de Gestão de Pessoas (SMGP),Ofício nº 1064/2011 

 

Em relação aos atendentes infantis que atuam na Educação Infantil, pode-se 

observar a formação no gráfico a seguir: 

 

 Gráfico 5 – Formação dos atendentes infantis – 2011 

Grau de instrução 
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                     Fonte: Secretaria Municipal de Educação (SMED) – Abril/2011 

              Observando a estatística mensal do mês de maio/2014, na qual é 

encaminhada a formação dos profissionais, houve pouca alteração nesse quadro: 

FORMAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL 

2014 

ATENDENTES INFANTIS 

Ensino 

Fundamental 

Ensino 

Médio 

Ensino 

Médio 

(Magistério) 

Ensino 

Superior 

(Pedagogia) 

Ensino 

Superior 

(outros)* 

Pós-

Graduação 

TOTAL 

06 51 128 127 43 16 371 

Fonte: estatística mensal do mês de maio encaminhada pelas Unidades de Educação Infantil à SMED 

*Cursos Superiores: Matemática, Letras, Gestão Pública 

 

Especificando ainda mais, pode-se observar a seguir os dados de formação 

dos professores e pedagogos também em relação à pós-graduação, incluindo 

especialização, mestrado e doutorado:  

 

 

Gráfico 6 – Formação dos professores e pedagogos – 2011 

Grau de instrução  
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     Fonte: Secretaria Municipal de Gestão de Pessoas (SMGP),Ofício nº 1064/2011 

 

       Ainda sobre a pós-graduação, temos o seguinte panorama, segundo 

diagnóstico do Plano Nacional de Educação:  

 

 

Uma vez que a realidade é dinâmica, a formação inicial não é subsídio 

suficiente para que se encontrem soluções para as necessidades do processo de 

ensino-aprendizagem.  

Nesse sentido, a formação continuada deve ter por prioridade o 

aprimoramento e atualização em cada uma das áreas do conhecimento relacionadas 
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à docência, em relação às inovações tecnológicas e pedagógicas e em relação às 

necessidades do processo ensino-aprendizagem. Além disso, tem ainda a finalidade 

de suprir defasagens de uma formação inicial aligeirada ou precária, sendo 

necessário renová-la ou aprofundá-la, de acordo com o caso.  

Desta forma, o principal motivo que faz com que o professor participe da 

formação continuada é o seu aperfeiçoamento profissional.  Além disso, outro motivo 

para realizar a formação em serviço é decorrente das progressões na carreira 

previstas no Plano de Cargos, Carreira e Vencimentos – PCCV.  

A importância da formação continuada se confirma ainda ao atender as 

exigências legais relacionadas à educação no país. 

 No Município de Araucária, para além da exigência da LDB, o Plano de 

Cargos, Carreira e Vencimentos do Quadro Próprio do Magistério de Araucária (Lei 

nº1835/2008), prevê avanços na carreira e salário, constituindo, portanto, um 

incentivo para que o profissional de educação busque a qualificação que 

corresponda a sua função.  

A prática desta atividade no Município de Araucária tem se dado 

continuamente nas últimas duas décadas. Mesmo tendo a regularidade de oferta 

durante este período, a participação dos profissionais de educação ainda não se dá 

de forma integral.  

São considerados espaços de formação continuada em Araucária: Cursos e 

Assessoramentos, Hora-atividade, Jornada/Semana Pedagógica, Fórum Municipal 

em Defesa da Escola Pública, Gratuita e Universal de Qualidade e Seminários.  

Visando suprir as lacunas da formação inicial em relação aos fundamentos 

científicos, bem como atualizar o profissional da educação em relação às produções 

de conhecimento que estão em constante ampliação e transformação na educação 

básica, a formação continuada deve ser permanente e valorizar a experiência do 

profissional.  

Sendo assim, a fim de atender à exigência legal vigente e às demandas de 

atualização e aperfeiçoamento dos profissionais da Rede Municipal de Araucária, 

alguns conteúdos são imprescindíveis à formação continuada, considerando as 

Diretrizes Curriculares Municipais, a saber:  

 A gestão democrática; 
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 Os conhecimentos específicos de cada disciplina nos anos iniciais e 

finais;  

 O planejamento participativo; 

 A avaliação do processo ensino-aprendizagem; 

 A alfabetização; 

 A correção da distorção idade-ano; 

 Ao cumprimento da legislação vigente, em especial no que se refere ao 

Ensino Fundamental de Nove Anos, História e Cultura Afro-brasileira e 

Africana e Indígena, Educação Especial e inclusão; 

 A Tecnologia Educacional; 

 A Educação Infantil; 

 A Educação do Campo; 

 A Educação de Jovens e Adultos;  

 O fortalecimento da Rede de Proteção à criança e ao adolescente; 

 As questões de gênero e sexualidade. 

Da mesma forma que as políticas de formação precisam ser implementadas 

pelo sistema de ensino correspondente, os profissionais da educação precisam 

compreender a importância de sua efetiva participação no processo de formação 

continuada, em função do compromisso com a aprendizagem das 

crianças/estudantes, o respeito a que têm direito como cidadãos em formação, o 

interesse pelo trabalho e participação no trabalho de equipe, na escola, e assumindo 

a sua parcela de responsabilidade na valorização do magistério.  

 

12- TECNOLOGIA EDUCACIONAL  

No Município de Araucária, a Tecnologia é concebida como um recurso 

pedagógico, inserido no contexto educacional, desta forma é preciso se ter a clareza 

de que não é a educação, no sentido amplo da palavra, que deve se moldar as 

tecnologias, mas sim estes recursos é que devem sofrer um tratamento pedagógico 

para que sirvam às necessidades propostas pelo planejamento da educação através 

da concepção de educação adotada. 

A Tecnologia Educacional é composta por recursos oferecidos pela 

tecnologia que devem ser vistos como recursos pedagógicos, que tem como objetivo 

a inserção do estudante  ao mundo digital e a facilitação do processo ensino-
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aprendizagem, com objetivo de aprender um determinado conteúdo proposto, 

compreender uma concepção de ensino, absorver determinados valores, entre 

outros. Não se pode entender Tecnologia Educacional como meio para se aprender 

“informática”. Fazer isto seria confundir os meios com os fins, sendo que o primordial 

é ter a Tecnologia Educacional a serviço da educação e da superação de problemas 

com relevância social. 

O uso das Tecnologias Educacionais teve sua adesão no ano de 2004, 

através da Secretaria Municipal de Planejamento. Em agosto de 2005, o Projeto de 

Tecnologia Educacional foi transferido para a Secretaria Municipal de Educação. 

Inicialmente o Projeto de Tecnologia Educacional atendia a rede municipal com três 

linhas de ação diferenciadas, democratizando, assim, o acesso à tecnologia e à 

informação.  

Uma linha de ação foi direcionada as unidades educacionais com estrutura 

física para a implantação de laboratórios de informática. No ano de 2004, doze 

laboratórios foram equipados com computadores, Internet, aplicativos e softwares 

educativos. A escolha dos locais para a instalação priorizou as unidades 

educacionais com grande número de estudantes e as que possuíam espaço físico 

disponível para o laboratório. 

Em 2011, trinta e nove unidades educacionais eram atendidas com 

laboratórios de informática. Contava-se ainda com um laboratório de informática 

para a formação continuada, sob responsabilidade do Departamento de Tecnologia 

Educacional.  

Com o objetivo de assegurar a continuidade na formação e dar apoio 

técnico-pedagógico no interior da escola, conta-se com profissionais que atuam 

como Professores-Orientadores ou, principalmente, com Auxiliares Administrativos 

de apoio para a Tecnologia Educacional, embora não contemple todas as unidades 

educacionais.. 

Uma segunda linha de ação desenvolvida a partir de 2004, para atender a 

demanda das unidades educacionais não contempladas com os laboratórios de 

informática, foi a implantação de um laboratório itinerante.  

Inicialmente o laboratório itinerante atendia as 26 unidades educacionais que 

não possuíam laboratório de informática atendendo estudantes do Ensino 

Fundamental (1º ano a 9° ano e EJA – Educação de Jovens e Adultos) e Educação 
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Especial (Classes Especiais). A partir de 2009, com a implantação de laboratório de 

informática em todas as escolas da rede municipal, o laboratório itinerante passou a 

atender os Prés I e II das Unidades Municipais de Educação Infantil.   

A terceira linha de ação objetivou atender estudantes em fase de 

alfabetização através das mesas pedagógicas instaladas no Centro Municipal de 

Formação Continuada. 

Em 2011, priorizou-se o atendimento a Educação Especial e as mesas 

pedagógicas foram encaminhadas para novos espaços escolares como as Salas de 

Recurso Multifuncional, a Escola de Ensino Especial Joelma do Rocio Túlio, o 

CAEE–S - Centro de Atendimento Educacional Especializado - Surdez, o CAEE-AV - 

Centro de Atendimento Educacional Especializado - Visual e o TGD - Transtorno 

Global do Desenvolvimento. 

Em 2004 realizou-se no Município a Formação Continuada de 399 

profissionais das doze unidades educacionais que receberam laboratórios de 

informática, para que tivessem condições de utilizar os recursos tecnológicos com 

funções pedagógicas. 

No primeiro momento, realizou-se um diagnóstico para verificar qual a 

necessidade de formação inicial em tecnologia educacional, questionando aspectos 

como o da utilização do computador, seus aplicativos e a Internet. De um total de 

1.622 profissionais da rede municipal6, 814 responderam ao instrumento de pesquisa 

enviado às Unidades Educacionais, correspondendo, assim, aproximadamente, a 

50% da amostra. 

Dos profissionais que responderam ao instrumento de pesquisa, constatou-

se que aproximadamente 70% não utilizavam o computador para desenvolvimento 

de suas atividades diárias, aproximadamente 39% já realizaram algum tipo de curso 

de informática e aproximadamente 43% já utilizaram softwares educacionais. Do 

total, aproximadamente 13% responderam que já haviam desenvolvido em algum 

momento uma aula utilizando o computador, quadro 8. 

 

 

 

                                                             
6 Pedagogos, diretores, professores e atendentes infantis 
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QUADRO 8 - DIAGNÓSTICO DA REDE PARA VERIFICAR O NÍVEL DE FORMAÇÃO EM TECNOLOGIA 

 

 

 

Nº profissionais 

Total de Profissionais que receberam o diagnóstico 1.622 

Total de Profissionais que responderam o diagnóstico 814 

Não utilizavam o computador 569 

Já fizeram algum curso de informática 320 

Já utilizaram softwares educativos 351 

Já desenvolveram alguma aula usando o computador 109 

Fonte: Secretaria Municipal de Educação / Projeto de Tecnologia Educacional – 2004  

Em 2007, foram proporcionados cursos no período noturno, num total de 52 

horas anuais, de formação básica para os professores e pedagogos interessados.  

No ano de 2009 foi criado e homologado através do Ofício do Ministério da 

Educação nº 758/2009/ DITEC/SEED/MEC o Núcleo de Tecnologia Municipal – 

NTM, ambos vinculados à Secretaria Municipal de Educação de Araucária. O NTM é 

resultado de um convênio junto ao Programa Nacional de Informática da Educação – 

PROINFO do Ministério da Educação – MEC.  

Ainda em 2009, sob responsabilidade do NTM, teve início o processo de 

planejamento e implantação de uma nova linha de ação, o Projeto Um Computador 

por Aluno em Araucária – UCAA, baseado no Programa Um Computador por Aluno – 

PROUCA do Governo Federal. 

Em 2010 foi realizado o primeiro Seminário de Tecnologia Educacional, que 

promoveu e divulgou os trabalhos de pesquisa e experiências dos professores, além 

de possibilitar a socialização das atividades desenvolvidas utilizando o laboratório de 

informática e as diferentes tecnologias com participantes do âmbito regional e até 

mesmo nacional, ainda neste ano a Secretaria Municipal de Educação em parceria 

com a Universidade Federal do Paraná ofertou aos pedagogos que atuam em 

unidade educacional que fazem parte do Projeto UCAA fase I um Curso de Extensão 

Universitária “O pedagogo e as novas tecnologias de informação e comunicação: em 

busca de uma conexão real” e também iniciaram no município turmas para os cursos 

Introdução à Educação Digital - Proinfo I (Introdução à Educação Digital) e Proinfo 

II (Tecnologias na Educação: ensinando e aprendendo com as TIC). No ano de 

2013 iniciou a turma Proinfo III (Elaboração de Projetos). 

A partir de 2011 o município de Araucária passou a ofertar os cursos do 

“Programa Formação pela Escola”, por meio de uma parceria com o Fundo Nacional 

de Desenvolvimento da Educação - FNDE. São cursos (Alimentação Escolar, 
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Dinheiro Direto na Escola, Livro Didático, Transporte Escolar etc.), em formato 

bimodal (carga horária dividida em momentos presenciais e atividades à distância), 

destinados a toda comunidade escolar.  

No ano de 2014, 21 escolas urbanas receberam lousas digitais, bem como 

todas as escolas do campo. Todos os profissionais dessas unidades tiveram 

formação in loco para utilização desse equipamento. 

 

13- ENSINO MÉDIO 

 

Historicamente em Araucária, ainda existe um considerável número de 

adolescentes e jovens do Ensino Médio em idade escolar fora das escolas, 

considerando uma população acima de 15 anos de idade.  

A necessidade dos jovens trabalharem, para contribuir com a renda familiar, 

mesmo em trabalhos temporários, a oferta de matriculas para o período diurno 

estando aquém do desejado para atender a demanda, tem afastado os estudantes 

da escola, atrasando o período de formação e aumentando o número da evasão 

escolar na Educação Básica. Esses estudantes dificilmente retornam à escola 

regular, a maioria busca alternativas para recuperar o tempo, efetuando matrícula no 

Ensino Supletivo (CEEBJA – Centro Estadual de Educação Básica para Jovens e 

Adultos), e a outra parte geralmente não volta à escola, permanecendo apenas com 

o Ensino Fundamental.    

Segundo dados do Censo Escolar, o número de alunos matriculados no 

ensino médio em Araucária apresenta-se conforme quadro abaixo: 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL DE ALUNOS MATRICULADOS POR ANO NO ENSINO MÉDIO EM 

ARAUCÁRIA 

              
 
 
 
 
 
                 FONTE: Censo Escolar 
 

Anos  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013  

Estadual 4657 5036 5249 5327 5276 5293 5073  

    

 Podemos observar os dados referentes ao Ensino Médio Público quanto a 

evasão, reprovação e aprovação.  
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PERCENTUAL DA EVASÃO, REPROVAÇÃO E  

APROVAÇÃO DO ENSINO MÉDIO EM ARAUCÁRIA (%) 

 2007 2008 2009 2010 2012 2013  

Aprovação 70,67 74,1 74,9 72,7 74,9 76,37  

Reprovação 13,8 14,3 13,7 10,1 13,3 13,29  

Evasão 11,8 11 11,2 11,05 11,8 10,34  

             FONTES de 2007 a 2010: Documentação Escolar da SEED – SERE (Sistema Estadual de  
            Registro Escolar) – até 2010                                      

FONTES DE 2012 E 2013: 

http://www.consultaescolas.pr.gov.br/consultaescolas/f/fcls/municipio/indicador/rendimentoEsc
olar.xhtml  

 

O desafio de superar as situações de evasão e repetência exige um enorme 

esforço para a compreensão dos processos históricos que as produziram, assim 

como disposição de enfrentá-las, a fim de buscar alternativas que estejam 

contempladas no Projeto Político-Pedagógico de cada Unidade Educacional.  

Além disso, o problema da evasão escolar e da repetência precisa ser 

analisado com maior profundidade, do Ensino Fundamental ao Ensino Médio. 

É necessária uma política pública no sentido de garantir aos jovens, a partir 

dos 14/15 anos de idade, o acesso ao Ensino Médio nas Escolas Estaduais, 

construindo novas Unidades Educacionais que supram a demanda dos estudantes 

que saem do Ensino Fundamental, principalmente no período diurno. 

Na Rede Pública Estadual, Araucária conta com dezesseis (16) escolas que 

ofertam o Ensino Médio Regular e 01  Médio modalidade EJA, perfazendo um total 

de 5.073  estudantes em 2013. 

São 17 os Colégios Estaduais (considerando o CEEBJA) e 5 (cinco) Escolas 

Particulares que atendem o Ensino Médio em Araucária:  

 

             Colégios Estaduais: 

1. Colégio Estadual Prof. Julio Szymanski – EM e PROFIS 

2. Colégio Estadual Fazenda Velha – E M 

3. Colégio Estadual Lincoln Setembrino Coimbra - EF e EM 
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4. Colégio Estadual do Campo Guajuvira - EM 

5. Colégio Estadual Prof. Elzeário Pitz – EF e EM 

6. Colégio Estadual  Profª Cleide Leni Lopes Kurzawa - EM 

7. Colégio Estadual do Campo Profª. Ana Maria Wernick Kava – EF e EM 

8. Colégio Estadual Profª Marilze da Luz Brand - EM 

9. Colégio Estadual Dep. Vespertino Ferreira Pimpão – EF e EM 

10. Colégio Estadual Profª Helena Wysocki – EF e EM +(EJA 2014) 

11. Colégio Estadual Profª Agalvira Bittencourt Pinto – EF e EM 

12. Colégio Estadual do Campo Araucária - EM 

13. Colégio Estadual do Campo Joana Gurski -  EF e EM (não tem Profª) 

14. Colégio Estadual Profª Maria da Graça Siqueira Silva e Lima - EM 

15. Colégio Estadual Profº João Nerli da Cruz - EM 

16. Colégio Estadual Dias da Rocha – EF e EM 

17. CEEBJA – ARAUCÁRIA – EF e EM (EJA – Supletivo) 

Instituições Particulares: 

1. Colégio São Vicente de Paulo 

2. Colégio João Paulo I  

3. CTI – Centro Tecnológico Industrial 

4. Colégio Educacional Araucária. 

5. Colégio Metropolitana. 
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Em 2013, os Colégios Estaduais de Ensino Médio em dualidade 

administrativa no município de Araucária eram  8 (oito):  

ESCOLA ESTADUAL ESCOLA MUNICIPAL 

CORRESPONDENTE 

Colégio Estadual do Campo Araucária Escola Municipal João Sperandio 

Colégio Estadual Prof. Elzeário Pitz Escola Municipal Prof. Azurea 

Busquette Belnoski 

Colégio Estadual Profª Cleide Leni Lopes 

Kurzawa 

Escola Municipal Marcelino Luiz de 

Andrade 

Colégio Estadual do Campo Profª Ana 

Maria Wernick Kava 

Escola Municipal Andréa Maria 

Scherreier Dias 

Colégio Estadual Profª Maria da Graça 

Siqueira Silva e Lima 

Escola Municipal David Carneiro 

Colégio Estadual  do Campo Guajuvira Escola Municipal Rosa Pichet 

Colégio Estadual  Profº João Nerli da 

Cruz 

Escola Municipal Papa Paulo VI 

Colégio Estadual do Campo Joana 

Gurski 

Escola Municipal Edvino Nowak 

 

A partir do ano de 2015, a Escola Municipal David Carneiro passou para a 

responsabilidade do Estado, tornando-se somente o Colégio Estadual Profª Maria da 

Graça Siqueira Silva e Lima, ofertando o Ensino Fundamental e Ensino Médio. 

 Tendo em vista a Lei Federal nº 12.796/2013 que torna obrigatória a 

Educação Básica dos 4 aos 17 anos, para suprir a demanda crescente pelo Ensino 

Médio no município será necessária a construção de mais  escolas de Ensino Médio 

Os recursos enviados às escolas estaduais mensalmente, através do 

Programa Fundo Rotativo mantido pelo governo do Estado do Paraná, são 

insuficientes para as escolas. Normalmente, as despesas, tais como água, luz, 

reparos, adaptações e manutenção das Unidades Educacionais vêm sendo 

assumidas pela Prefeitura Municipal de Araucária, em virtude da dualidade 

administrativa.  

Em relação à estrutura física nas escolas estaduais, existe a carência de 

Laboratórios de Ciências, Sala de Arte, Sala com Equipamentos audiovisuais e 
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Bibliotecas atualizadas. Existe ainda a preocupação, por parte da comunidade 

escolar, em relação às aulas de Educação Física, pois há falta de espaço físico 

adequado.  

O Governo do Estado do Paraná, a partir de 2007 disponibilizou para os 

Colégios Estaduais Laboratórios de Informática, através do Programa Paraná Digital, 

mas nem todas as Unidades Educacionais possuem espaço adequado para a 

instalação dos computadores, o que inviabiliza a utilização destes.  

 

14- ENSINO SUPERIOR 

O Ensino Superior em Araucária teve seu início em 2001, por iniciativa 

privada, com a criação e instalação da Faculdade Educacional de Araucária - 

FACEAR. Em 2004 mais uma Instituição privada se instalou: a Faculdade Nacional 

de Educação e Ensino Superior do Paraná – FANEESP. 

Também em 2004, o Centro Educacional EXATO iniciou suas atividades de 

Ensino Superior a Distância.  

Segue quadros contendo os cursos ofertados pelas instituições de educação 

superior em Araucária e suas especificidades: 

CURSOS DE GRADUAÇÃO PRESENCIAL 

ÁREAS 

HUMANAS EXATAS SAÚDE 

Administração Ciências Contábeis Biomedicina 

Direito Engenharia Civil Enfermagem 

Letras Engenharia de Produção Fisioterapia 

Pedagogia Mecatrônica Industrial Nutrição 

Gestão de Rec. Humanos Sistemas de Informação  

 Análise de Sistemas  

 Engenharia Elétrica  

 Engenharia Mecânica  

 Gestão Financeira  

 Logística  

 Química Industrial  

 Mecatrônica  

 Sistemas de Informação  

 Gestão da produção 

Industrial 

 

Fonte: In http://www.facear.edu.br/ e https://www.faneesp.edu.br Acessado em 10/04/2015 

http://www.facear.edu.br/
https://www.faneesp.edu.br/
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CURSOS DE GRADUAÇÃO A DISTÂNCIA 

ÁREAS 

HUMANAS EXATAS SAÚDE 

Letras  Ciências Contábeis - 

Administração Análise e Desenvolvimento de 
Sistemas 

- 

Gestão de Recursos 
Humanos 

Tecnologia em Logística - 

Gestão Finaceira - - 

Processos Gerenciais - - 

Gestão Pública - - 

Segurança Pública - - 

Gestão Ambiental - - 

Serviço Social - - 

Marketing - - 

Eng da Produção - - 

Pedagogia - - 

Fonte: http://www.brazcubas.br/ Acessado em 10/04/2015 

CURSOS SUPERIORES TECNOLÓGICOS 

ÁREAS 

HUMANAS EXATAS SAÚDE 

CST em Gestão 
Ambiental 

CST em Análise e 
Desenvolvimento de 
Sistemas 

- 

CST em Gestão de 
Recursos Humanos 

CST em Gestão de 
Logística 

- 

CST em Secretariado 
Executivo 

CST em Gestão 
Financeira Empresarial 

- 

CST em Segurança do 
Trabalho 

CST em Processos 
Químicos 

- 

- Tecnologia em Logística - 

Fonte: In http://www.facear.edu.br/ e https://www.faneesp.edu.br Acessado em 10/04/2015 

 

Entende-se como dever do Estado com a educação a garantia de acesso 

aos níveis mais elevados de ensino, para que possam ser socializadas e 

http://www.brazcubas.br/
http://www.facear.edu.br/
https://www.faneesp.edu.br/
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transmitidas a experiência cultural e cientifica da humanidade. Sendo assim, a 

preocupação com a oferta de formação plena aos estudantes deve permear as 

políticas públicas educacionais no município. 

Diante do cenário apresentado pelos dados do diagnóstico da Educação 

Superior em Araucária fica evidente a hegemonia das instituições privadas na oferta 

desta modalidade. Neste sentido torna-se imprescindível a necessidade da oferta de 

Instituições de Ensino Superior Públicas para atender a demanda da população. 
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ANEXO II 

METAS E ESTRATÉGIAS 

META 1- Garantir a eleição direta e democrática para diretores das Unidades 

Educacionais Públicas Municipais. 

 

ESTRATÉGIA 

1.1 Assegurar o princípio da participação coletiva na elaboração de documentos 

legais que normatizam a eleição de diretores. 

 

META 2- Fortalecer o Conselho Municipal de Educação como órgão de gestão 

democrática.   

ESTRATÉGIAS 

2.1 Garantir autonomia ao Conselho Municipal de Educação como órgão integrado 

ao Sistema Municipal de Ensino.  

2.2 Promover os mecanismos de gestão democrática no Conselho Municipal de 

Educação.  

 

2.3 Alterar a lei que rege o Conselho Municipal de Educação, garantindo 

representação paritária entre os membros do Poder Executivo e da sociedade civil.  

 

META 3- Assegurar condições para a efetivação da educação de qualidade social 

no município de Araucária. 

ESTRATÉGIAS 

3.1 Assegurar o orçamento participativo como política a ser aprimorada no Sistema 

Municipal de Ensino e Unidades Educacionais.  

3.2 Garantir o ingresso por concurso público a todos os profissionais da Educação 

para atender a demanda em todas as etapas e modalidades de ensino. 
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3.3 Assegurar o ingresso por Concurso Público aos profissionais da área 

administrativa, da limpeza e alimentação.  

3.4 Estimular a participação e a consulta de profissionais da educação, alunos (as) e 

seus familiares na formulação dos projetos político-pedagógicos, currículos 

escolares, planos de gestão escolar e regimentos escolares 

 

3.5 Garantir que o planejamento de construção, manutenção e ampliação das 

Unidades Educacionais aconteça de forma participativa e democrática. 

 

3.6 Garantir a qualidade social da Educação Pública Municipal atendendo ao 

disposto nas normas do Conselho Municipal de Educação quanto ao número de 

crianças/estudantes admitidos por adulto/turma.  

 

3.7 Garantir o trabalho em Rede com outras Secretarias e Instituições visando o 

atendimento e acompanhamento da criança/estudante.   

 

3.8 Instituir um sistema de informação digital e de integração de dados referente 

aos profissionais de educação e de atendimento da criança/estudante.  

 

3.9 Instituir um sistema de registro escolar próprio para o Sistema Municipal de 

Ensino.  

 

3.10  Avaliar o Sistema Municipal de Ensino, levando-se em conta a infraestrutura 

física, o quadro de pessoal, as condições de gestão, os recursos pedagógicos, a 

situação de acessibilidade, entre outros indicadores relevantes, descartando 

qualquer forma de classificação ou punição, em processos coordenados entre o 

Poder Executivo, Conselho Municipal de Educação e Conselhos Escolares.  

 

3.11 Mobilizar as famílias e setores da sociedade civil, visando ampliar o controle 

social sobre o cumprimento das políticas públicas educacionais.  
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3.12 Estabelecer ações efetivas especificamente voltadas para a prevenção, 

atenção e atendimento à saúde e integridade física, mental e emocional dos 

profissionais da educação, como condição para a melhoria da qualidade do ensino.  

 

3.13 Considerar as proposições do Fórum Municipal em Defesa da Escola Pública 

na gestão do Sistema Municipal de Ensino. 

 

3.14 Fortalecer o Fórum Municipal de Educação nos debates sobre as políticas 

públicas para a educação, bem como efetuar o acompanhamento da execução 

deste PME. 

META 4- Fortalecer órgãos de gestão democrática nas Unidades Educacionais. 

ESTRATÉGIAS 

4.1 Fortalecer e incentivar a representatividade estudantil, visando a organização e 

formação dos grêmios, mediante a criação de lei específica. 

 

4.2 Fortalecer o trabalho do Conselho Escolar como órgão máximo das definições 

pedagógico-administrativas das Unidades Educacionais. 

META 5- Aprimorar mecanismos de divulgação, aplicação, transparência, 

esclarecimento e controle dos recursos vinculados à educação, garantindo que os 

repasses do/ao Município devidos à Educação ocorram nos prazos e condições 

estabelecidos em legislação específica, possibilitando o acompanhamento e 

avaliação da sociedade no que tange ao financiamento da educação. 

 

ESTRATÉGIAS 

5.1 Assegurar o rigoroso cumprimento do artigo 212 da Constituição Federal, em 

termos de aplicação dos percentuais mínimos vinculados à manutenção e ao 

desenvolvimento do ensino. 

 

5.2 Definir e incrementar mecanismos destinados a assegurar o cumprimento dos 

artigos 70 e 71 da LDB, em relação ao que são e ao que não são despesas com a 

Educação. 
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5.3 Mobilizar o Conselho Municipal de Educação, o Conselho de Alimentação 

Escolar e o Conselho de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB, para a 

formação continuada de seus quadros visando a fiscalização e acompanhamento da 

aplicação dos recursos públicos na educação. 

 

5.4 Divulgar através dos meios de comunicação e audiências públicas anuais, a 

aplicação dos recursos da Educação, aos diversos setores da sociedade civil. 

 

META 6- Garantir crescente autonomia administrativa e financeira às unidades 

educacionais da Rede Pública Municipal de Araucária e Conselhos Municipais 

vinculados à Educação, nos termos da LDB e demais legislações vigentes, 

assegurando a participação da comunidade escolar no planejamento e na aplicação 

dos recursos, visando à ampliação da transparência e ao efetivo desenvolvimento da 

gestão democrática. 

 

ESTRATÉGIAS 

6.1 Criar mecanismos de descentralização de recursos às Unidades Educacionais, 

através de legislação própria. 

 

6.2 Criar mecanismos de descentralização de recursos através de legislação própria, 

ao Conselho Municipal de Educação, assegurando condições plenas para a 

participação adequada de seus membros e fortalecendo o papel fiscalizador dos 

mesmos.  

 

META 7- Ampliar, progressiva e sistematicamente, o investimento direto em 

educação no município. 

 

ESTRATÉGIAS 

7.1 Integrar ações e recursos técnicos, administrativos e financeiros da Secretaria 

Municipal de Educação e de outras Secretarias nas áreas de atuação comum.  
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7.2 Garantir aplicação de verbas públicas para a educação pública, com recursos de 

convênios com a União e o Governo do Estado, garantindo financiamento dos 

recursos tecnológicos, condições de acessibilidade e a ampliação e melhoria dos 

espaços físicos das unidades educacionais.  

 

7.3 Ampliar o investimento na educação pública municipal, de forma a atingir 35% 

(trinta e cinco por cento).  

 

META 8- Garantir a qualidade do atendimento educacional por meio de políticas 

públicas e estratégias que viabilizem e qualifiquem o trabalho dos profissionais da 

educação. 

 

ESTRATÉGIAS 

8.1 Viabilizar, a execução de Lei que garanta o acesso ao transporte com segurança 

e qualidade para os profissionais da educação do campo.  

 

8.2 Garantir a aquisição e manutenção dos materiais escolares, mobiliários e 

equipamentos necessários ao pleno desenvolvimento das atividades pedagógicas e 

administrativas das unidades educacionais. 

 

8.3 Garantir recursos para a efetivação do mínimo de 33% de Hora-atividade para 

todos os profissionais de educação. 

 

8.4 Garantir previsão orçamentária anual para viabilizar a participação dos 

servidores municipais em cursos regulares de pós-graduação stricto sensu, 

mestrado e doutorado.  

 

META 9- Garantir recursos orçamentários e financeiros que viabilizem infraestrutura 

adequada e recursos humanos suficientes ao atendimento da Educação Pública 

Municipal de Araucária, conforme planejado e previsto nas demais temáticas deste 

plano. 

 

ESTRATÉGIAS 
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9.1 Garantir para a efetivação de todas as metas e estratégias previstas no Plano 

Municipal de Educação a previsão orçamentária no Plano Plurianual (PPA), Lei de 

Diretrizes Orçamentarias (LDO) e Lei Orçamentária Anual (LOA). 

 

9.2 Viabilizar a construção de novas unidades educacionais e ampliação das 

unidades existentes, a fim de ampliar a oferta da educação infantil, ensino 

fundamental e suas modalidades. 

 

9.3 Garantir, progressivamente, orçamento anual para criação e manutenção de 

laboratórios de ciências, de informática e bibliotecas em todas as unidades 

educacionais.  

9.4 Viabilizar a ampliação progressiva da jornada escolar para os estudantes 

META 10. Ampliar a oferta da Educação Infantil, em tempo integral, para as crianças 

de 0 a 3 anos. 

ESTRATÉGIA 

10.1 Realizar, a cada ano, levantamento da demanda por creche para as crianças 

de até 3 (três) anos, como forma de planejar a oferta e verificar o atendimento da 

demanda manifesta. 

META 11. Universalizar a oferta da Educação Infantil, para as crianças de 4 a 5 

anos, nas Unidades Municipais de Educação Infantil, garantindo às famílias o direito 

à opção do atendimento em período integral ou parcial. 

 

META 12. Garantir padrões adequados de infraestrutura para o funcionamento das 

Unidades Municipais de Educação Infantil, que assegurem o atendimento das 

características das distintas faixas etárias e das necessidades do processo 

educativo de acordo com a normatização do Conselho Municipal de Educação: 

a) espaços para recepção; 

b) espaço para professores e atendentes infantis e para os serviços administrativo-

pedagógicos e de apoio; 
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c) salas para atividades das crianças, com ventilação e iluminação de acordo com as 

normas técnicas, visão para o ambiente externo, com mobiliário e equipamentos 

adequados, com, no mínimo, 1,5m por criança atendida; 

d) refeitório, instalações e equipamentos para o preparo de alimentos, que atendam 

às exigências de nutrição, saúde, higiene e segurança, nos casos de oferta de 

alimentação; 

e) instalações sanitárias completas, suficientes e próprias para o uso das crianças; 

f) instalações sanitárias para o uso exclusivo dos adultos; 

g) berçário com área livre para movimentação das crianças; lactário; locais para 

amamentação e higienização, com balcão e pia; solário; respeitada a indicação da 

Vigilância Sanitária de 2,20m por criança; 

h) área livre para movimentação das crianças, de 3m por criança; 

i) área coberta para atividades externas, compatível com a capacidade de 

atendimento da instituição, por turno; 

j) garantia de acessibilidade; 

k) garantia do atendimento educacional especializado nas Unidades Municipais de 

Educação Infantil, de acordo com a demanda; 

l) espaços para biblioteca/brinquedoteca, atividades culturais, lúdicas, de multimídia, 

de informática em todas as Unidades Educacionais 

 

ESTRATÉGIAS 

12.1  Construir novas Unidades Municipais Públicas de Educação Infantil (CMEI’s e 

Pre-escolas), para substituir as que funcionam em casas locadas ou aquelas que 

funcionam em condições inadequadas e para atender as metas de ampliação da 

oferta da Educação Infantil, aos padrões de infraestrutura definidos pela Resolução 

vigente do Conselho Municipal de Educação.  

12.2 – Garantir espaço físico e materiais pedagógicos e didáticos adequados ou 

adaptados para pessoas com necessidades especiais 

META 13:  Atualizar as Diretrizes Municipais de Educação Infantil. 

 

ESTRATÉGIA: 
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13.1 Assegurar o cumprimento das normativas do Conselho Municipal de Educação 

a fim de garantir que a história e a cultura afro-brasileira, africana e indígena 

estejam inseridas no currículo da educação infantil conforme legislação (Lei 

10.639/03 e Lei 11.645/08), adquirindo materiais pedagógicos necessários. 

 

META 14: Ampliar o quadro funcional efetivo da Educação Infantil, por meio de 

concurso público,  garantindo as necessidades atuais e as decorrentes da ampliação 

da oferta. 

 

ESTRATÉGIAS 

14.1 Garantir pedagogos nos dois períodos de funcionamento em todas as 

Unidades de Educação Infantil;  

14.2 Garantir estrutura administrativa em período integral em todas as Unidades de 

Educação Infantil;  

14.3 Garantir profissional para realização de atividades de controle de acesso à 

Unidade, monitoramento de pátio e outras funções para todas as Unidades de 

Educação Infantil;  

14.4 Redefinir o cargo e carreira de atendente infantil, com vistas a isonomia de 

direitos em relação aos profissionais de magistério.  

META 15- Definir políticas públicas e ações articuladas entre as Secretarias 

Municipais, para atender crianças de 0 a 5 anos de idade, conforme normas do 

Sistema Municipal de Ensino. 

ESTRATÉGIAS: 

15.1 Efetivar, em caráter complementar, programas de orientação e apoio às 

famílias, por meio da articulação das áreas de educação, saúde e assistência social, 

com foco no desenvolvimento integral das crianças de 0 a 5 anos de idade. 

15.2 Fortalecer o acompanhamento e o monitoramento do acesso e da permanência 

das crianças na educação infantil, em especial dos beneficiários de programas de 
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transferência de renda, em colaboração com as famílias e com os órgãos públicos 

de assistência social, saúde e proteção à infância; 

META 16 - Garantir a alimentação escolar adequada às crianças atendidas nas 

Unidades Municipais Públicas de Educação Infantil por meio da colaboração 

financeira da União e do Estado, respeitando o programa da Agricultura Familiar; 

ESTRATÉGIA 

16.1. Garantir que a preparação da alimentação aconteça nas próprias Unidades 

Educacionais por cozinheiras que pertençam ao Quadro Geral. 

 

META 17: Universalizar o atendimento à demanda do Ensino Fundamental, 

contemplando as questões pedagógicas, administrativas e de infraestrutura.  

ESTRATÉGIAS 

17.1 Construir e/ou ampliar a estrutura física da Rede Municipal de Ensino, de 

acordo com a demanda. 

17.2 Modernizar e promover a manutenção e o aprimoramento do espaço físico das 

Unidades Educacionais, com padrões arquitetônicos acessíveis e que garantam 

espaços pedagógicos diversificados com acervo adequado às Diretrizes Municipais 

de Educação e também às Propostas Pedagógicas.  

17.3 Cumprir as Resoluções do Conselho Municipal de Educação - CME, no que se 

refere à relação número de estudantes por turma.  

17.4 Democratizar o processo de avaliação do rendimento escolar considerando os 

índices de evasão e reprovação, com vistas ao processo de inclusão social e ao 

cumprimento da função social da Escola. 

17.5 Promover o acesso e a permanência dos estudantes nas unidades 

educacionais em ação conjunta com as demais Secretarias Municipais e outros 

órgãos governamentais.  

17.6 Fortalecer nas Escolas, o acompanhamento e o monitoramento do acesso e da 

permanência por parte dos beneficiários de programas de transferência de renda, 
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identificando motivos de ausência e baixa frequência, em regime de colaboração 

com as Secretarias de Assistência Social e Saúde. 

17.7 Incentivar a participação dos pais ou responsáveis no acompanhamento das 

atividades escolares dos filhos por meio do estreitamento das relações entre as 

escolas e as famílias;  

17.8 Implantar programas ou propostas de correção das distorções idade ano no 

Ensino Fundamental. 

17.9 Atualizar as Diretrizes Curriculares Municipais contemplando as legislações 

educacionais.  

17.10 Cumprir as normas do Conselho Municipal de Educação no que se refere a 

inserção da História e Cultura Africana e Indígena nos currículos escolares dispostas 

nas Leis n° 10.639/03 e n° 11.645/08. 

17.11 Elaborar proposta para inserção do ensino de Língua Estrangeira Moderna 

nos anos iniciais do Ensino Fundamental. 

17.12 Garantir políticas de combate à violência na escola, incentivando a construção 

de uma cultura de paz e um ambiente escolar dotado de segurança para a 

comunidade escolar.  

17.13 Promover a relação das escolas com instituições e movimentos culturais, a fim 

de garantir a oferta regular de atividades culturais para a livre fruição dos estudantes 

dentro e fora dos espaços escolares, assegurando ainda que as escolas se tornem 

polos de criação e difusão cultural;  

17.14 promover atividades de desenvolvimento e estímulo a habilidades esportivas 

nas escolas, interligadas a um plano de disseminação do desporto educacional e de 

desenvolvimento esportivo nacional. 

17.15 desenvolver formas alternativas de oferta do ensino fundamental, garantida a 

qualidade, para atender aos filhos e filhas de pessoas que se dedicam a atividades 

de caráter itinerante;  

17.16. Garantir atendimento pedagógico domiciliar e hospitalar aos estudantes que 

dele tiverem necessidade; 

 

META 18. Implementar a jornada escolar em  período integral na Rede Municipal, 

com elaboração de proposta de Educação Integral, conforme prevê o Plano Nacional 
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de Educação.  

ESTRATÉGIAS 

18.1 Instituir e estender progressivamente em regime de colaboração com os 

Governos Estadual e Federal programas de ampliação da jornada escolar para os 

estudantes, mediante a oferta do Ensino Fundamental em tempo integral, com 

infraestrutura material e humana adequada para atender a demanda.  

18.2 Atender as escolas do campo considerando as peculiaridades locais.  

18.3 Garantir programas de apoio pedagógico em contraturno para o Ensino 

Fundamental, de acordo com o diagnóstico das dificuldades de aprendizagem dos 

estudantes.  

18.4 Promover a implantação gradativa de Complexos Pedagógicos para 

atendimento de estudantes, profissionais e comunidade. 

 

META 19 - Alfabetizar todas as crianças até o final do 3o (terceiro) ano do ensino 

fundamental.  

 

ESTRATÉGIAS 

 

19.1) estruturar os processos pedagógicos de alfabetização, nos anos iniciais do 

ensino fundamental, articulando-os com as estratégias desenvolvidas na pré-escola, 

com qualificação e valorização dos (as) professores alfabetizadores (as)  e com 

apoio pedagógico específico, a fim de garantir a alfabetização plena de todas as 

crianças;   

 

META 20  - Estabelecer Regime de Colaboração com o governo do Estado do 

Paraná para que este assuma, gradativamente, a responsabilidade dos anos finais 

do Ensino Fundamental. 

ESTRATÉGIAS 
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20.1 - Apoiar a ampliação da rede física das Unidades Educacionais Estaduais no 

município por meio de cessão de terrenos ou de prédios, para que o Estado oferte 

os anos finais do Ensino Fundamental, por meio de um diálogo com a comunidade 

escolar anterior ao processo de estadualização. 

 

20.2 – Organizar cronograma para que o Estado assuma os anos finais do Ensino 

Fundamental, respeitando a legislação no que se refere ao direito dos estudantes à 

escolas próximas de sua  residência e o processo de aposentadoria dos 

profissionais da Docência 2. 

 

META 21 - Implantar a educação inclusiva garantindo os direitos das pessoas com 

deficiência, possibilitando o acesso e permanência à educação como direito 

inalienável.  

 

ESTRATÉGIAS 

21.1 Adequar todas as unidades educacionais da educação básica e suas 

modalidades conforme legislação da educação inclusiva. 

  

21.2 Manter e ampliar a oferta de Atendimento Educacional Especializado (AEE) em 

Centros Municipais de Atendimento Educacional Especializado, Salas de Recursos 

Multifuncionais e Escolas Especializadas a todas as crianças e estudantes com 

diagnóstico específico de deficiência, Transtornos Globais do Desenvolvimento, 

Altas habilidades/superdotação matriculados na rede pública municipal.  

 

21.3 Garantir com prioridade o acesso à educação infantil e a oferta do AEE para  as 

crianças e estudantes com deficiência, Transtorno Global do Desenvolvimento, Altas 

habilidades/superdotação. 

 

21.4 Assegurar o AEE a todos os níveis de ensino da Educação Básica, alocação de 

recursos e financiamentos específicos a fim de possibilitar o acesso e permanência 

das crianças e estudantes com deficiência, Transtornos Globais do 

Desenvolvimento, Altas Habilidades/Superdotação. 
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META 22- Assegurar às crianças e estudantes inclusos um sistema educacional 

acessível em todas as etapas e modalidades. 

 

ESTRATÉGIAS 

22.1 Prover os serviços e apoios educacionais, bem como as unidades 

educacionais que atendem as crianças e estudantes inclusos, com a acessibilidade 

e tecnologia assistiva necessárias ao processo de desenvolvimento destes, de 

modo a eliminar progressivamente as barreiras. 

 

22.2 Garantir profissional de apoio à criança ou estudante  incluso. 

22.3. Garantir espaço físico adequado para os AEE que ainda funcionam em locais 

locados. 

 

22.4 Garantir o trabalho dos interpretes da Língua Brasileira de Sinais em todas as 

salas de aulas que tenham as crianças/estudantes Surdos. 

 

22.5 Garantir o ensino da Língua Portuguesa escrita como segunda Língua para as 

as crianças/estudantes surdos, bem como outros projetos que se façam necessários 

para o efetivo aprendizado destes. 

 

22.6 Adequar a participação das unidades educacionais no programa nacional de 

acessibilidade nas escolas públicas.  

 

META 23 - Garantir a transversalidade da modalidade da Educação Especial. 

 

ESTRATÉGIAS 

23.1 Articular ações com as demais secretarias para que as crianças e estudantes 

do AEE e todos que requeiram atendimento específico tenham suas necessidades 

atendidas com prioridade. 

 

23.2 Criar e estabelecer um sistema de informações sobre a população com 

deficiência, Transtorno Global do Desenvolvimento e Altas 

habilidades/superdotação. 
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23.3 Manter e ampliar o programa de acuidade visual, em parceria com a Secretaria 

Municipal de Saúde. 

 

23.4 Manter e ampliar a estrutura organizacional do Serviço Educacional de Apoio à 

Inclusão no mundo do Trabalho (SEAIT). 

 

23.5 Elaborar proposta de Implantação de programa de acuidade auditiva, através 

de profissional especializado em parceria com a saúde. 

 

23.6 Participar de ações contínuas e permanentes de prevenção de deficiência e 

Transtorno Global do Desenvolvimento.  

 

META 24. Garantir atendimento educacional especializado em salas de recursos 

multifuncionais, escolas ou serviços especializados, públicos ou conveniados, nas 

formas complementar e suplementar, a todos os estudantes com deficiência, 

transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, 

matriculados na rede pública de ensino, conforme necessidade identificada por meio 

de avaliação, ouvidos a família e o aluno, sem que haja terminalidade predefinida 

 

24.1 Manter atendimento educacional com frequência diária em Escolas 

Especializadas à pessoa com deficiência. 

 

META 25 - Possibilitar meios apropriados que otimizem uma Educação Inclusiva 

com qualidade, efetivando a aprendizagem, atendendo as crianças  e estudantes 

que encontram dificuldades no processo de escolarização. 

ESTRATÉGIAS 

25.1 Avaliar as crianças e estudantes que encontram dificuldades no processo 

ensino aprendizagem. 

25.2  Avaliar as crianças e estudantes que apresentam indicativos de altas 

habilidades/superdotação. 
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25.3 Realizar estudo de caso para a definição de encaminhamentos pedagógicos e 

clínicos para crianças/estudantes avaliados. 

25.4  Realizar devolutiva do Relatório de Avaliação para Unidade Educacional 

25.5 Articular ações que viabilizem o processo de ensino aprendizagem junto aos 

demais departamentos de ensino (fundamental, educação infantil e ensino especial) 

25.6 Articular junto a Secretaria Municipal de Saúde o agendamento dos 

encaminhamentos clínicos para as crianças/estudantes avaliados 

25.7 Viabilizar ações junto a Secretaria Municipal de Saúde para a formação dos 

profissionais da educação. 

25.8 Ampliar a equipe de Avaliação Psicoeducacional com profissionais qualificados, 

garantindo infraestrutura física e material adequada, objetivando atender a 

demanda. (proposta de alteração) 

 

META 26- Elevar a taxa de alfabetização da população com idade superior a 15 

anos para 100% da demanda manifesta. 

ESTRATÉGIAS 

26.1 Assegurar a oferta obrigatória e gratuita da Educação de Jovens e Adultos 

(EJA), possibilitando a universalização dos anos iniciais do Ensino Fundamental. 

26.2 Promover chamadas públicas regulares para a EJA.  

26.3 Garantir a oferta da EJA para as comunidades do Campo. 

26.4 Garantir condições físicas, materiais e humanas para o pleno desenvolvimento 

das atividades pedagógicas da EJA.  

26.5 Atualizar a Diretriz Curricular, observando as especificidades da EJA. 

26.6 Garantir a distribuição de material didático pedagógico adequado aos 

estudantes da EJA.  

 

META 27- Garantir a articulação das políticas públicas de Educação de Jovens e 

Adultos com outras secretarias do município e demais órgãos públicos. 
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ESTRATÉGIAS 

27.1 Propor parceria com a Secretaria Municipal do Trabalho e Emprego e 

empresas, buscando a flexibilização de horários de trabalho dos funcionários para 

frequentarem as aulas. 

27.2 Promover a ampliação do universo cultural dos estudantes em conjunto com a 

Secretaria Municipal de Cultura e Turismo. 

27.3 Fortalecer ações conjuntas com a Secretaria Municipal de Assistência Social, 

viabilizando a oferta de turmas de EJA onde houver demanda.  

27.4 Promover a articulação intersetorial entre órgãos e políticas públicas de saúde, 

assistência social e direitos humanos, em parceria com as famílias, com o fim de dar 

continuidade do atendimento escolar, na educação de jovens e adultos, das pessoas 

com deficiência e transtornos globais do desenvolvimento com idade superior à faixa 

etária de escolarização obrigatória, de forma a assegurar a atenção integral ao longo 

da vida;  

27.5 - Criar benefício adicional em programa municipal de transferência de renda 

para jovens e adultos que frequentarem cursos de alfabetização; 

 

META 28- Implementar a Educação do Campo como Política Pública, buscando a 

superação do Paradigma da Educação Rural. 

 

ESTRATÉGIAS 

28.1 Democratizar e universalizar a oferta dos níveis, etapas e modalidades do 

ensino para a Educação do Campo nas suas comunidades, cabendo ao município 

articular com o Estado a oferta do Ensino Médio.  

28.2 Ampliar a oferta da Educação Infantil no campo, em tempo integral, para as 

crianças de 0 a 3 anos, nas suas comunidades. 

28.3 Universalizar a oferta da Educação Infantil, para as crianças de 4 a 5 anos no 

campo, nas Unidades Municipais de Educação Infantil, garantindo às famílias o 

direito à opção do atendimento em período integral ou parcial. 
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28.4 Garantir a oferta de atendimento educacional especializado 

complementar/suplementar no campo a crianças e estudantes com deficiência, 

transtornos globais de desenvolvimento  e altas  habilidades ou superdotação,  

28.5 Viabilizar a Educação de Jovens e Adultos no campo – EJA (anos iniciais). 

 

28.6 Promover ações articuladas entre todas as Secretarias Municipais para atender 

as necessidades das populações do campo.  

28.7 Suprir as necessidades de reestruturação e aquisição de equipamentos 

tecnológicos para escolas do campo, bem como a garantia de acesso à rede 

mundial de computadores. 

28.8 Incluir nas Diretrizes Municipais de Educação a Educação do Campo. 

28.9 Cultivar a identidade dos povos do campo valorizando sua história e sua 

cultura. 

META 29- Garantir infraestrutura física e humana de qualidade para a Educação do 

Campo. 

ESTRATÉGIAS 

29.1  Regulamentar o transporte dos profissionais que atuam na educação do 

campo. 

29.2 Garantir o transporte escolar das crianças e estudantes COM QUALIDADE , em 

todos os níveis, etapas e modalidades de ensino com renovação e padronização 

integral da frota de veículos, de acordo com especificações definidas pelo Instituto 

Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia - INMETRO.  

 

29.3 Assegurar que o tempo máximo de permanência no transporte escolar no 

campo seja de 30 minutos para as crianças da Educação Infantil e de 60 minutos 

para os estudantes do Ensino Fundamental. 

 

META 30- Divulgar o Estatuto da Criança e do Adolescente. 

ESTRATÉGIAS 
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30.1 Apoiar campanhas do Conselho de Direitos da Criança e do Adolescente 

(CMDCA) para esclarecimentos e divulgação com toda a comunidade escolar e 

local sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, destacando-se: direitos e 

deveres dos sujeitos envolvidos, crianças em situações de risco e privação; 

crianças exploradas no mundo do trabalho. 

 

META 31- Fortalecer a integração entre os instrumentos de garantia de direitos.  

 

ESTRATÉGIAS  

31.1 Incentivar e participar de ações articuladas em Rede, entre as organizações da 

sociedade civil, do Poder Público e do Poder Judiciário no Município, que 

estabeleçam mecanismos de integração entre os instrumentos de garantia de 

direitos.  

31.2  Participar do Sistema de Garantia de Direitos, por meio das Redes de Proteção 

Sociais.  

31.3 Participar, de maneira articulada, com outras Secretarias Municipais, de 

programas e serviços de atenção integral à saúde e segurança da criança e do 

adolescente, privilegiando a orientação sexual, com vistas à prevenção da gravidez 

precoce e das DST’S/AIDS e do uso de drogas.  

31.4 Garantir que as crianças e adolescentes que estejam em situação de Trabalho 

Infantil sejam incluídas em programas protetivos.   

31.5 Encaminhar às Redes de proteção social as famílias das crianças e 

adolescentes que estão em situação de trabalho infantil.  

31.6 Cumprir protocolo para encaminhamentos das Unidades Educacionais em 

Relação à Violência e uso de substâncias psicoativas.  

31.7 Ampliar a divulgação a respeito da captação e aplicação das verbas disponíveis 

no Fundo de Infância e Adolescência – FIA. 

31.8 Apoiar a criação de um sistema municipal de informações com dados 

atualizados pelo Poder Público sobre atendimentos e demandas, integrado com 
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todas as ações de políticas de promoção da proteção integral de crianças e 

adolescentes.  

31.9 Apoiar a política de Inclusão do adolescente no mundo do trabalho em conjunto 

com a Secretaria Municipal de Trabalho e Emprego, prioritariamente àqueles que se  

encontram em situação de risco social. 

 31.10 Implementar políticas de inclusão e permanência na escola para adolescentes 

e jovens que se encontram em regime de liberdade assistida e em situação de rua, 

assegurando-se os princípios do Estatuto da Criança e do Adolescente, articuladas 

aos órgãos de proteção ao adolescente (COMSE). 

31.11 Articular ações entre as diversas políticas municipais para a criança e 

adolescente no sentido de garantir a efetivação do Sistema SIPIA/WEB. 

META 32- Organizar um Plano de Formação Continuada, que promova a 

qualificação profissional através de reflexão teórico-prática, possibilitando a 

incorporação/ produção de novos conhecimentos científicos e tecnológicos na área 

educacional.  

 

ESTRATÉGIAS 

 32.1 Estabelecer carga horária anual mínima de 60 horas para todos os 

trabalhadores da área da Educação, incluída na jornada de trabalho dos mesmos, e 

40 horas ofertadas para além da jornada de trabalho. 

 

32.2 Considerar o princípio da Gestão Democrática, as Diretrizes Curriculares 

Municipais, os princípios do Fórum em Defesa da Escola Pública e a demanda vinda 

das unidades educacionais na elaboração do Plano de Formação Continuada. 

 

32.3 Prever em calendário escolar, o processo de formação continuada para todas 

as etapas e modalidades da Educação municipal.  

 

32.4 Estabelecer convênios com Instituições de Ensino Superior, preferencialmente 

públicas, a fim de que as mesmas prestem assessoria. 
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32.5 Estabelecer convênios com Instituições Públicas de Ensino Superior e Ensino 

Médio, a fim de oferecer a formação inicial mínima exigida por lei. 

 

32.6 Avaliar, sistematicamente, o Plano de Formação com vistas ao seu 

redimensionamento.  

 

32.7 Promover a política da construção de sistemas educacionais inclusivos em 

todas as formações propostas no município. 

 

32.8 Garantir a formação dos profissionais de educação a respeito das relações 

étnico-raciais. 

 

32.9 Assegurar formação inicial e continuada aos profissionais de educação infantil, 

articulada às demais etapas e modalidades da educação, nas próprias Unidades e 

em outros espaços organizados pela mantenedora.  

 

32.10 Garantir e estimular formação continuada de professores (as) para a 

alfabetização de crianças, com o conhecimento de novas tecnologias educacionais e 

práticas pedagógicas inovadoras.  

 

32.11 Garantir formação específica para profissionais que atuam nas unidades do 

campo.   

 

32.12 - Promover eventos de formação que incentivem a produção da pesquisa, 

valorizando a prática investigativa e o aperfeiçoamento do trabalho pedagógico, 

previstos no calendário escolar.  

 

META 33- Manter e ampliar a estrutura necessária para que o Plano de Formação 

se efetive.  

 

ESTRATÉGIAS 

33.1 Garantir número adequado de profissionais em todas as etapas e modalidades 

de ensino, de acordo com a demanda e normas vigentes. 
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33.2 Organizar o quadro funcional de cada Unidade Educacional, até o 1º (primeiro) 

dia letivo, previsto no calendário escolar. 

 

33.3 Organizar um sistema de informações on line da formação dos trabalhadores 

em educação, bem como atualização dos dados da formação continuada realizada 

pelos profissionais.  

 

33.4 Construir um espaço próprio para a realização da Formação Continuada,  

equipando-o com biblioteca e sala de informática. 

  

33.5 Organizar um sistema de informações on line, para estudo, consulta, troca de 

experiências, entre outros.  

 

33.6 Garantir condições materiais aos profissionais de educação para realizarem 

sua formação continuada on line,  

 

META 34- Manter a hora-atividade como principal momento para estudos e reflexão 

da prática educativa. 

 

ESTRATÉGIAS 

34.1 Consolidar o mínimo de 33% de Hora-atividade para 100% dos profissionais da 

educação. 

 

34.2 Estimular a existência de grupos de estudos nas Unidades Educacionais, com a 

participação de todos os segmentos da comunidade escolar.  

 

34.3 Assegurar o cumprimento de frequência dos profissionais, nos processos de 

formação continuada promovidos pela SMED.   

 

META 35- Promover, a partir da Formação Continuada, a consolidação da Gestão 

Democrática.  
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ESTRATÉGIAS 

35.1 Assegurar dentro da carga horária anual de Formação Continuada, o mínimo 

de 20 horas de formação específica para Diretores, Diretores Auxiliares, Diretores 

das Unidades Municipais de Educação infantil, Conselhos Escolares e APPFs.  

 

35.2 Viabilizar, a partir de critérios definidos junto aos Conselhos Escolares, a 

participação dos trabalhadores da educação em cursos, congressos, fóruns, 

encontros e outros eventos, distintos dos ofertados pela mantenedora, relacionados 

à Educação, sem prejuízo ao calendário escolar. 

 

35.3 Promover o desenvolvimento da carreira, por meio do incentivo da formação 

inicial e da formação continuada, bem como o reconhecimento dos cursos realizados 

pelos profissionais responsáveis pela limpeza e alimentação das Unidades 

Educacionais.  

 

META 36- Garantir um percentual de profissionais que tenham afastamento anual, 

para a participação em cursos regulares de pós-graduação stricto sensu.   

 

ESTRATÉGIA 

36.1 Implantar critérios para a concessão de licenças para mestrado e doutorado, 

através de norma complementar ao PCCV/Estatuto.  

 

META 37- Avançar nos programas de formação e qualificação dos profissionais da 

educação em tecnologia educacional de forma presencial, semipresencial e à 

distância. 

ESTRATÉGIAS 

37.1 Desenvolver, organizar e implementar a formação continuada utilizando 

Ambientes Virtuais de Aprendizagem incluindo todas as etapas e modalidades de 

ensino. 

37.2 – Ofertar formação continuada para todos os profissionais da educação, a fim 
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de mantê-los atualizados sobre técnicas e meios da Tecnologia Educacional, 

integrando os recursos tecnológicos na prática pedagógica às formações oferecidas 

pelos Departamentos de Ensino Fundamental, Educação Infantil e Educação 

Especial. 

 

META 38- Ampliar o acesso à Tecnologia de informação e Comunicação para toda a 

rede pública municipal de ensino. 

ESTRATÉGIAS 

38.1 Consolidar o uso das Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs) em 

consonância com as Diretrizes Municipais de Educação, incorporando-as nas 

propostas pedagógicas das unidades educacionais.  

 

38.2 Universalizar o acesso à rede mundial de computadores através de banda larga 

de alta velocidade. 

 

38.3 Garantir em todas as escolas, espaço específico destinado ao laboratório de 

informática, que esteja equipado para atender os estudantes de maneira que cada 

um possa utilizar um computador individualmente por sessão ou aula neste espaço. 

38.4 Assegurar a contratação de profissionais para as atividades de rotina nos 

laboratórios de informática;  

 

38.5 Garantir a ampliação dos recursos tecnológicos e da equipe de profissionais, 

para atendimento à Educação Infantil, que permitam interatividade entre a criança e 

equipamento, através de jogos educativos e equipamentos interativos; 

38.6 Assegurar, anualmente, recursos financeiros para a aquisição de equipamentos 

de acessibilidade ao computador - adaptações físicas ou órteses, adaptações de 

hardware e softwares especiais de acessibilidade, caracterizadas tecnologias 

assistivas; 

38.7 Implantar um Portal Educacional que garanta a integração das informações do 

sistema de ensino do município, possibilitando uma maior interatividade entre os 

profissionais da rede e a divulgação dos trabalhos desenvolvidos;  
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38.8 Estabelecer convênios entre União, Estado e Município para o financiamento e 

a manutenção dos recursos tecnológicos nas escolas. 

 

38.9 Garantir em todas as unidades educacionais, espaço específico destinado a 

biblioteca com todas as condições necessárias.  

 

38.10 Criar a Rede Municipal de Bibliotecas Escolares com um sistema próprio para 

informatização e integração. 

 

38.11 Assegurar a contratação de profissionais para as atividades de rotina nas 

bibliotecas das escolas.  

 

38.12 Assegurar a contratação de uma equipe de bibliotecários que dará o suporte 

na organização e supervisão do trabalho desenvolvido nas bibliotecas escolares.  

 

38.13 Reestruturar, equipar e manter as bibliotecas das unidades educacionais e da 

SMED, com ampliação e reposição permanente de acervo. 

 

META 39- Garantir manutenção preventiva para todos os recursos tecnológicos da 

rede municipal de ensino 

 

ESTRATÉGIA 

 

39.1 Garantir recursos financeiros e humanos, permanentes, para a manutenção e 

assistência técnica do portal educacional, dos equipamentos dos laboratórios de 

informática das unidades educacionais, laboratório itinerante, laptops educacionais e 

outros, bem como, de reposição de peças, substituição e atualização de 

equipamentos. 

 

META 40- Estabelecer regime de colaboração junto ao Governo do Estado do 

Paraná e a União para oferta de Ensino Médio. 
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ESTRATÉGIAS 

40.1 Solicitar ao Governo do Estado do Paraná e a União investimentos na 

infraestrutura física, material e pessoal para as instituições educacionais públicas de 

Ensino Médio já existentes, prioritariamente no período diurno, com vistas a garantir 

a melhoria na qualidade de ensino. 

 

40.2 Viabilizar junto ao Governo do Estado do Paraná e a União investimentos para 

a ampliação da rede física de unidades educacionais públicas que ofertem Ensino 

Médio no município. 

 

40.3 Cessar gradativamente o atendimento educacional por meio da dualidade 

administrativa, atendendo toda a demanda, seja no campo ou na cidade. 

 

META  41- Estimular a implantação de Instituições de Ensino Superior – IES – 

públicas, tais como um Campus da Universidade Federal, Universidade Tecnológica 

Federal do Paraná ou Instituição Estadual, visando atender o maior número possível 

da população do município de Araucária. 
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