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PLANO DE AÇÃO
DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL
"Planejar é pensar sobre aquilo que existe, sobre o que se quer alcançar, com que meios se pretende agir”
(OLIVEIRA, 2007, p. 21)
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IDENTIFICAÇÃO

Secretaria Municipal de Educação
Endereço: Rua João Calazans, 93, esquina com Avenida Paraná, centro, Santa Tereza do Oeste – PR.
Telefone: (45) 3124 – 1010 e (45) 3124 – 1011.
e-mail: educacao@santatereza.pr.gov.br

Escolas Municipais:

Escola Municipal Hélio Balarotti
Diretora: Sérgio Luiz Gonçalves Garcias
Endereço: Rua Buenos Aires, 488, centro, Santa Tereza do Oeste – PR.
Telefone: (45) 3124 – 1050
e-mail: escola.helio@hotmail.com
Escola Municipal Levino Jorge Weidmann
Diretora: Ana Paula Wachsmann
Endereço: Rua Rui Barbosa, 1031, Malucelli, Santa Tereza do Oeste – PR.
Telefone: (45) 3124 – 1085
e-mail: escolalevino@hotmail.com
Escola Municipal Francisco Dias Bernardo
Coordenadora: Marli Terezinha Ranghetti Cheredra
Endereço: Colônia Francisco, Pinhalzinho, Zona Rural.
Telefone: (45) 3124 – 1010
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e-mail:
Escola Rural Municipal Nossa Senhora do Carmo
Direção: Maria de Lourdes Savassini Garcias
Endereço: Eurico Eloi Marcelino, 12480, Distrito de Santa Maria, Santa Tereza do Oeste – PR.
Telefone: (45) 3211 – 1160
e-mail: escoladocarmo080@hotmail.com

Centros Municipais de Educação Infantil:

CMEI Natalino Redivo
Diretora: Vera Lucia Gonçalves Tocheto
Endereço: Buenos Aires, 454, Centro, Santa Tereza do Oeste – PR.
Telefone: (45) 3124 - 1060
e-mail: centroeducacionalnatalinoredivo@hotmail.com
CMEI Mariano Otto
Diretora: Neiva Thomé Whachsmann
Endereço: Avenida Brasília, 1101, Centro, Santa Tereza do Oeste – PR.
Telefone: (45) 3124 - 1065
e-mail: cmeimarianootto@hotmail.com
CMEI Vercidilio Soares de Oliveira
Diretora: Rosa Maria Miranda Ferro
Endereço: Amambão, s/nº, Malucelli, Santa Tereza do Oeste – PR.
Telefone: (45) 3124 - 1070
e-mail: cmeivercidiliosoares@hotmail.com
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CMEI Criança Feliz
Coordenadora: Roseli Salete Magro Cordeiro Pedro
Endereço: Rua Manuel José de Carvalho, s/nº, Santa Tereza do Oeste – PR.
Telefone: (45) 3211 – 1196
e-mail: cmeicriancafeliz2021@outlook.com

APRESENTAÇÃO

O planejamento é uma ferramenta administrativa que possibilita perceber a realidade, avaliar os caminhos, construir um referencial futuro e reavaliar
todo o processo a que se destina, por isso a Secretaria Municipal de Educação de Santa Tereza do Oeste – PR, realiza anualmente o Plano de Ação, que
constitui-se em um instrumento de articulação e coordenação das ações voltadas ao incremento da atividade pedagógica e administrativa, por meio do
envolvimento dos diversos setores que compõem a Educação Municipal (SEMED, CMEIs e Escolas).

A escola tem a função especificamente educativa, propriamente pedagógica, ligada à questão do conhecimento; é preciso, pois, resgatar a
importância da escola e reorganizar o trabalho educativo, levando em conta o problema do saber sistematizado, a partir do qual se define a
especificidade da educação escolar (Saviani, 1997, p. 114).

Os planos de ação são elaborados com o objetivo de atender a necessidade de subsidiar todos os setores da SEMED a implementar ações e
estabelecer metas para a oferta de um ensino de qualidade e de dar suporte administrativo e pedagógico com qualidade aos CMEIs e Escolas para
assegurar os processos de ensino e de aprendizagem, “Um plano é bom quando contém em si a força que o faz entrar em execução. Ele deve ser tal que
seja mais fácil executá-lo do que o deixar na gaveta” (GANDIN,1997, p.25). A reconstrução da prática pedagógica exigida pela pandemia atual, não é
um processo simples e nem fácil e, o retorno para o ensino presencial vai exigir adequações e planejamentos a fim de superar as consequências advindas
deste período atípico. A definição das áreas de atuação desta Secretaria, bem como objetivos e metas, possibilitará visualizarmos os passos que daremos
nessa caminhada rumo a educação desejada para o nosso município.
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A SEMED tem como missão oferecer uma educação fundamentada teoricamente para a formação de cidadãos críticos, capazes de atuar como
agentes transformadores da realidade em que estão inseridos, garantindo o conhecimento científico e historicamente acumulado, pautado no respeito às
diferenças, na solidariedade, no senso crítico, na moral e na cooperação, incentivando os educandos na construção de uma sociedade mais justa e
igualitária. Pensando nisto, propõe-se desenvolver uma visão que busque oferecer uma educação, comprometida com o desenvolvimento global do
educando preparando-o para o exercício da cidadania, para uma sociedade que, atualmente encontra-se em constante e rápidas mudanças.

OBJETIVOS

GERAL
•

Garantir ao educando o direito ao aprendizado, a partir dos conteúdos e valores culturais, contribuindo para a construção de uma consciência
cidadã, em um processo permanente de oferta do ensino e de aprendizagem com qualidade, garantindo que todas as ações possam
promover a inclusão escolar e social.

ESPECÍFICOS
•

Preparar o educando para o pleno exercício da cidadania;

•

Desenvolver ações que contribuam com a construção de um projeto pedagógico municipal, com vistas ao acesso aos conteúdos, no
conhecimento crítico e reflexivo da realidade, visando agir sobre ela e transformá-la;

•

Desenvolver de forma satisfatória as atribuições que estão pautadas nas ações previstas no Plano Municipal de Educação sejam efetivadas;

•

Desenvolver o trabalho com o compromisso de assumir as competências que lhe são devidas.
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•

Promover a capacitação profissional dos educadores visando o pleno desenvolvimento do trabalho pedagógico.

•

Unir esforços para juntos construir uma educação de qualidade para todos.

PLANO DE AÇÃO

LEGENDA

Concluído

Em andamento

Em planejamento

AÇÃO

SETOR

CRONOGRAMA

RESPONSÁVEL

Organização, elaboração, digitação e organização de documentos da
SEMED, Escolas e CMEIs.
Realização de Teste Seletivo Temporário para professores/professores de
Educação Infantil e demais servidores.
Participação e suporte nos encontros de formação continuada aos
professores e demais servidores.
Suporte na elaboração de documentos dos Programas e Conselhos, dentre
outros.
Participação e acompanhamento dos Conselhos e Comissões da Educação.
Acompanhamento e suporte às direções e coordenações das instituições de
ensino.
Reorganização dos quadros de pessoal das unidades escolares
Organização, extinção e/ou adequação de turmas para melhor distribuição e
consequentemente redução da relação/proporção professor /aluno do
município.
Participação no processo de eleição para diretores das escolas da Rede
Municipal de Ensino.

SEMED

Diário

Coordenação Pedagógica

SEMED

Anual

Coordenação Pedagógica

SEMED

Anual

Coordenação Pedagógica

SEMED

Anual

Coordenação Pedagógica

SEMED
SEMED

Anual
Anual

Coordenação Pedagógica
Coordenação Pedagógica

SEMED

Anual

Coordenação Pedagógica

SEMED

4º bimestre

Coordenação Pedagógica

SEMED

2021 - 2023

Coordenação Pedagógica
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Participação no processo de reestruturação do Plano de Cargos, Carreira e
Remuneração dos Profissionais da Educação.
Desempenhar outras atribuições de natureza administrativa que lhe forem
solicitadas.
Melhorar e aprimorar os serviços prestados aos educandos.
Formação continuada para todos os funcionários da Educação
Orientação pedagógica aos profissionais da Educação
Realização da Supervisão (acompanhamento pedagógico) em todas as
escolas e CMEIs da Rede Municipal de Ensino.
Assessoramento às escolas e aos professores para o atendimento dos
educandos com necessidades educacionais especiais.
Orientação e encaminhamento dos alunos com necessidades especiais ao
atendimento com profissional especializado.
Identificar, no âmbito do município, as crianças Portadoras de Necessidades
Educacionais Especiais e promover a inclusão.
Implementar mecanismo de avaliação Psicoeducacional no contexto escolar
Reduzir/Acabar com a evasão escolar, reduzir o índice de reprovação e de
distorção idade/série.
Continuidade do Curso Primeiros Socorros
Mapeamento de todas as rotas escolares.
Realizar o cadastro dos alunos que utiliza o transporte escolar;
Organizar e orientar sobre a documentação e equipamentos obrigatórios nos
carros do município e carros locados.
Fiscalizar carros e equipamentos utilizados.
Participar como membro do Conselho Municipal de Educação-PME

Participação no processo de avaliação bianual do Plano Municipal de
Educação – PME

TODOS

Anual

Coordenação Pedagógica

SEMED

Diário

Coordenação Pedagógica

ED. INFANTIL
ENS. FUNDAMENTAL
SEMED
ED. INFANTIL
ENS. FUNDAMENTAL
ED. INFANTIL
ENS. FUNDAMENTAL
SEMED

Diário

Coordenação Pedagógica

Anual
Diário

Coordenação Pedagógica
Coordenação Pedagógica

Diário

Coordenação Pedagógica

Diário

Coordenação Pedagógica

SEMED

Diário

Coordenação Pedagógica

SEMED

Diário

Coordenação Pedagógica

SEMED
ENS. FUNDAMENTAL

Diário
Anual

Coordenação Pedagógica
Coordenação pedagógica

SEMED
TRANSPORTE
ESCOLAR
TRANSPORTE
ESCOLAR
TRANSPORTE
ESCOLAR
TRANSPORTE
ESCOLAR
SEMED

Anual
1º bimestre

Coordenação Pedagógica
Coordenação Pedagógica

1º bimestre

Coordenação Pedagógica

1º bimestre

Comitê do Transporte

1º bimestre

Comitê do Transporte

Anual

SEMED

Anual

Coordenação pedagógica
Conselho Municipal de
Educação
Coordenação pedagógica
Conselho Municipal de
Educação
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Orientar e acompanhar o processo de implementação das propostas
pedagógicas das escolas
Apoiar e participar dos eventos realizados pelas escolas e CMEIs municipais
Acompanhamento da evolução das matrículas na Educação infantil –
conforme meta PME
Realização de visitas Pedagógicas às escolas da Rede Municipal
Coordenação do Programa PDDE Interativo.
Acompanhar e coordenar a aplicação da Prova Brasil e seus resultados.
Acompanhar e coordenar a aplicação da Prova Paraná e seus resultados.
Coordenação do Programa Nacional do Livro Didático- PNLD.
Adotar material didática especifico para a Educação infantil – Programa
Nacional do Livro Didático- PNLD. (4 e 5 anos)
Incentivo aos professores e contribuir para a elevação do índice do IDEB
projetado, o qual será executado assim que os resultados forem divulgados.
Verificar a qualidade nutricional da merenda escolar
Ampliar a compra direta com os agricultores, e o uso consciente do PNAE.
Garantir o acesso e a permanência na escola, de todas as crianças de 4 a 14
anos.

SEMED

Anual

Coordenação pedagógica

SEMED
SEMED

Anual
Anual

Coordenação pedagógica
Coordenação pedagógica

SEMED
SEMED
SEMED
SEMED
SEMED
SEMED

Bimestrais
1º semestre
2023
1º semestre
2º semestre
2º semestre

Coordenação pedagógica
Coordenação pedagógica
Coordenação pedagógica
Coordenação pedagógica
Coordenação pedagógica
Coordenação pedagógica

ENS. FUNDAMENTAL

Anual

Coordenação pedagógica

SEMED
SEMED
ENS. FUNDAMENTAL
ED. INFANTIL

Anual
Anual
Anual

Alfabetizar todas as crianças, no máximo, até o final do 2 o (segundo) ano do ENS. FUNDAMENTAL
Ensino Fundamental.

Anual

Ampliar a oferta de salas de aulas na Educação Infantil (0 a 3 anos) para
atender no mínimo 80% (oitenta por cento) da demanda.
Prover todas as escolas de recursos didáticos, pedagógicos e materiais para
o seu pleno funcionamento, no início de cada bimestre e ano letivo.
Promover reforço escolar em contra turno
Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência – PROERD
Escola de Trânsito
Fomentar recurso para ampliação/reforma/adaptação das escolas e CMEIs
municipais (PAR)
Fomentar recurso para aquisição de equipamentos básicos (carteiras,
cadeiras, informática, etc.) de utilização das escolas e CMEIs municipais
(PAR)

ED. INFANTIL

Anual

Nutricionista
Nutricionista
SEMED, Diretores e
coordenadores das
escolas
SEMED, Diretores e
coordenadores das
escolas
Administrativo SEMED

ED. INFANTIL
ENS. FUNDAMENTAL
ENS. FUNDAMENTAL
ENS. FUNDAMENTAL
ENS. FUNDAMENTAL
ED. INFANTIL
ENS. FUNDAMENTAL
ED. INFANTIL
ENS. FUNDAMENTAL

Anual

Administrativo SEMED

Anual
2° semestre
2° semestre
Anual

Administrativo SEMED
Administrativo SEMED
Administrativo SEMED
Administrativo SEMED

Anual

Administrativo SEMED
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Fomentar recursos para aquisição de veículos para secretaria de Educação
(PAR)
Fomentar a qualidade da Educação Básica em todas as etapas e
modalidades, com melhoria do fluxo escolar e da aprendizagem de modo a
atingir as metas projetadas do IDEB para o município.
Fomentar recursos para a complementação da merenda escolar
Fortalecer o programa de estágio remunerado não obrigatório
Fomentar: Conselho da Alimentação Escolar; Conselho Municipal de
Educação/Fórum Municipal de Educação; Conselho do Fundo de
Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos
Profissionais da Educação – FUNDEB.
Organização e suporte financeiro para o evento do Fórum e da Conferência
do Fórum Municipal de Educação.
Fomentar ações de entrada e permanência dos estudantes da Educação de
Jovens e Adultos.
Elevar a taxa de alfabetização da população com 15 (quinze) anos ou mais
para 93,5% (noventa e três inteiros e cinco décimos por cento) até 2025 e, até
o final da vigência deste PME, erradicar o analfabetismo absoluto e reduzir em
50% (cinquenta por cento) a taxa de analfabetismo funcional.
Cronograma para usufruir de licença prêmio
Fomentar ações para efetivação Educação em Tempo Integral em, no mínimo,
50% (cinquenta por cento) das escolas públicas, de forma a atender, pelo
menos, 25% (vinte e cinco por cento) dos alunos da Educação Básica - PME
Apoiar, em regime de colaboração entre o Município, o Estado e a
Federação, no prazo de 1(um) ano de vigência deste PME, políticas
nacionais de formação e de valorização dos profissionais da educação,
assegurando que 100% (cem por cento) dos professores da Educação
Básica possuam formação específica em nível superior, obtida em curso de
licenciatura plena na área de conhecimento em que atuam. (Redação dada
pela Lei nº 2075 de 2017)
Valorizar os(as) profissionais do magistério da rede pública de educação
básica de forma a equiparar seu rendimento médio ao dos demais profissionais

SEMED

Anual

Administrativo SEMED

SEMED

Anual

Administrativo SEMED

SEMED
SEMED

Anual
Anual

Administrativo SEMED
Administrativo SEMED

SEMED

Anual

Administrativo SEMED

SEMED

2º semestre

SEMED

Anual

Fórum Municipal de
Educação
Administrativo SEMED

SEMED

Anual

Administrativo SEMED

SEMED

Anual

Administrativo SEMED

SEMED

Anual

Administrativo SEMED

SEMED

Anual

Administrativo SEMED
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com escolaridade equivalente e assegurar condições para a efetivação da
gestão democrática da educação pública, associada a critérios técnicos de
mérito e desempenho, até o final do sexto ano de vigência deste PME.
(Redação dada pela Lei nº 2075 de 2017)
Apoiar a qualidade da educação superior e ampliar a proporção de mestres e
doutores do corpo docente em efetivo exercício no conjunto do sistema de
educação superior para 75% (setenta e cinco por cento), sendo, do total, no
mínimo, 35% (trinta e cinco por cento) doutores.

SEMED

Anual

Administrativo SEMED

SEMED

Anual

Administrativo SEMED

AVALIAÇÃO

Propor um plano de ação para o desenvolvimento das ações na educação municipal é uma ação que proporciona um caminho a ser percorrido e
um objetivo a ser alcançado. Sendo assim, a avaliação do Plano de Ação será realizada anualmente pelas equipes gestoras, a cada meta alcançada será
identificada uma nova meta e, a cada meta/ação não atingida reelaborar-se-á meios para alcançá-la. Contudo, o objetivo da SEMED é tornar possível a
realização de todas as metas que aqui propusemos. As metas e objetivos que aqui propomos são decididos no coletivo e visam integrar um projeto da
nossa equipe tem, de proporcionar a melhoria da qualidade da educação municipal, com metas e ações dinâmicas e com compromisso para com
educandos e educadores. Para isso, são avaliados pontos positivos e negativos, acrescentadas sugestões e propostas para que até o fim deste ano os
objetivos possam ser atingidos.
A cada fim de ano realizaremos a análise dos diagnósticos, avaliações de larga escala e outras provas e documentos escritos, para que assim,
possamos desenvolver ações e estratégias necessárias para nos aproximarmos ao máximo das metas estabelecidas como ideal. Busca-se por meio das
avaliações do plano de ação, a garantia da melhoria das ações aqui propostas, a criação de estratégias diversificadas para motivar a comunidade escolar
a esforçar-se cada vez mais melhorando significativamente a qualidade da educação. Cabe ressaltar a importância e o comprometimento que toda equipe
de profissionais que compõe a educação municipal tem para com o sucesso de nossa educação. Sendo assim, além do que este plano propõe é necessário
valorizar todos os profissionais envolvidos no trabalho para com a educação municipal, pois se a educação vai bem é porque cada um dos profissionais
envolvidos realizou seu trabalho com esforço e competência.
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