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Resumo do monitoramento do Plano Municipal de Educação 2018segundo o censo municipal sobre a escolaridade da população

METAS DO PNE

SITUAÇÃO DO MUNICÍPIO EM 2018

Meta 1- Universalizar, até 2016, a
educação infantil na pré-escola para as
crianças de quatro a cinco anos de
idade e ampliar a oferta de educação
infantil em creches de forma a atender,
no mínimo, 50% das crianças de até
três anos até o final da vigência deste
PNE.

- Segundo o censo municipal realizado em 2018 de educação, há
no município de Ramilândia: 290 crianças na faixa etária de 0 a 3
anos, destas 116 estão matriculados na creche e 174 estão sem
matricula.

Meta 2- Universalizar o ensino
fundamental de nove anos para toda a
população de seis a 14 anos e garantir
que pelo menos 95% dos alunos
concluam essa etapa na idade
recomendada, até o último ano de
vigência deste PNE.

Segundo censo municipal, há no município de Ramilândia
aproximadamente 592 crianças da faixa etária de 6 a 14 anos. Em
2018 há 590 matrícula entre a escola e no colégio, foi registrado
02 alunos dos anos finais do ensino fundamental fora da escola.

Meta 3- Universalizar, até 2016, o
atendimento escolar para toda a
população de 15 a 17 anos e elevar, até
o final do período de vigência deste
PNE, a taxa líquida de matrículas no
ensino médio para 85%.

Segundo censo municipal, há no município de Ramilândia
aproximadamente 203 pessoas da faixa etária de 15 a 17 anos.
Em 2018 há 183 matrícula no colégio estadual em Ramilândia e
17 alunos estão estudando em outros municípios fazendo curso
técnico. Total de 200 estudantes de Ensino Médio e 03 estão fora
da escola.

Meta 4- Universalizar, para a população
de quatro a 17 anos, o atendimento
escolar
aos
estudantes
com
deficiência, transtornos globais do
desenvolvimento e altas habilidades ou
superdotação na rede regular de
ensino.

Segundo censo municipal há 86 pessoas (entre adultos e
crianças) que declararam algum tipo de deficiência, há 68
atendimento a criança/adolescente. Todos são atendidos em
salas especiais, multifuncional ou APAE. Nenhuma criança está
sem atendimento especializado.

- Segundo o censo municipal de educação, há no município de
Ramilândia: 145 crianças na faixa etária de 4 e 5 anos, destas 135
estão matriculados na escola e 10 alunos não estão matriculados
devido a data corte (31 de março do ano corrente) para o
ingresso de alunos na educação infantil.

Meta 5- Alfabetizar todas as crianças, Segundo o censo municipal (2018) há 162 alunos no município
no máximo, até os oito anos de idade, nesta faixa etária de 6 a 8 anos de idade, delas todas estão
durante os primeiros cinco anos de
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vigência do plano; no máximo, até os estudando na escola municipal e cerca de 95% dos alunos são
sete anos de idade, do sexto ao nono alfabetizados até o final do 3º ano.
ano de vigência do plano; e até o final
dos seis anos de idade, a partir do
décimo ano de vigência do plano.

Meta 6- Oferecer educação em tempo
integral em, no mínimo, 50% das
escolas públicas, de forma a atender,
pelo menos, 25% dos alunos da
educação básica.

No município há uma escola municipal (411 alunos), um colégio
estadual (480 alunos) e um CMEI (116 alunos). Assim, conforme
o SERE escolar 2018 há 1007 alunos ao todo. Do geral, está sendo
atendido somente 32 alunos em tempo integral no CMEI.

Meta 7- - Fomentar a qualidade da
educação básica em todas as etapas e
modalidades, com melhoria do fluxo
escolar e da aprendizagem de modo a
atingir as seguintes médias nacionais
para o Ideb :
Ideb
2015201720192021
Anos iniciais do
ensino fundamental 5,2 5,5 5,7 6
Anos
finais
do
ensino fundamental 4,7 5
5,2 5,5
Ensino médio
4,3 4,7 5
5,2
Meta 8- Elevar a escolaridade média da
população de 18 a 29 anos, de modo a
alcançar no mínimo 12 anos de estudo
no último ano de vigência deste Plano,
para as populações do campo, da
região de menor escolaridade no País e
dos 25% mais pobres, e igualar a
escolaridade média entre negros e não
negros
declarados
à
Fundação
Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE.)

Segundo análise da secretaria municipal de educação, o
município tem condições de atingir a meta 5,8. De acordo com
os relatórios finais de 2017 e de acordo com a previsão de
reprovação de alunos em 2018 (condições dado ao ensino),
baseado nos conselhos de classe e nas notas bimestrais, é
provável que o município alcance esta meta.

Meta 9- Elevar a taxa de alfabetização da
população com 15 anos ou mais para
93,5% até 2015 e, até o final da vigência
deste PNE, erradicar o analfabetismo
absoluto e reduzir em 50% a taxa de
analfabetismo funcional.

De acordo com o censo municipal (2018) há 3360 pessoas com
15 anos ou mais residindo no município de Ramilândia. Destas,
cerca de 500 pessoas declararam ser analfabetos funcionais e
aproximadamente 250 pessoas declararam analfabetismo
absoluto. No município há atendimento de EJA na escola
municipal, há atendimento de APED no colégio estadual e

De acordo com o censo municipal há 740 pessoas na faixa etária
de 18 a 29 anos de idade, delas aproximadamente 300
completaram 12 anos de estudos, e cerca de 440 pessoas desta
faixa de idade não terminaram o ensino médio.
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Meta 10- Oferecer, no mínimo, 25% das
matrículas de educação de jovens e
adultos, na forma integrada à educação
profissional, nos ensinos fundamental
e médio.

Meta 11- Triplicar as matrículas da
educação profissional técnica de nível
médio, assegurando a qualidade da
oferta e pelo menos 50% de gratuidade
na expansão de vagas.

transporte escolar para o CEBEJA no município vizinho e
também, através do Programa Paraná Alfabetizado. São
atendidos por volta de 60 alunos, e há vagas para atendimentos,
no entanto, não tem procura.
De acordo com o censo municipal há 3.360 moradores. No
município de Ramilandia há 01 colégio estadual que oferta o
Ensino Médio Regular e não há nenhuma outra instituição de
ensino que oferte ensino médio na forma integrada à educação
profissional ou cursos profissionalizantes. No entanto, o
município oferece transporte para pessoas que desejam fazer
cursos técnicos profissionalizantes em outros municípios. Há 17
alunos que estudam em cursos técnicos.
Segundo o censo municipal há 203 jovens que residem no
município de 15 a 17 anos deles, 183 estão estudando no colégio
estadual, 17 alunos estão matriculados em instituições de ensino
médio técnico em outros municípios, e 3 está fora da escola.

Meta 12- Elevar a taxa bruta de
matrícula na educação superior para
50% e a taxa líquida para 33% da
população de 18 a 24 anos,
assegurando a qualidade da oferta.

Segundo o censo municipal há 432 pessoas residentes no
município 18 a 24 anos. Segundo pesquisa da secretaria de
educação aproximadamente 25 pessoas nesta faixa de idade
cursaram o Ensino Superior e 70 estão estudando.

Meta 13- Elevar a qualidade da
educação superior e ampliar a
proporção de mestres e doutores do
corpo docente em efetivo exercício no
conjunto do sistema de educação
superior para 75%, sendo, do total, no
mínimo, 35% de doutores.

No município há cerca de 60 professores entre a rede municipal
e estadual de ensino que residem no município, destes apenas 1
professor da rede municipal de ensino não possui pós graduação.
Destes 02 professores possui o curso de mestrado completo e 04
estão terminando no próximo ano, há 01 pessoa com doutorado.

Meta 14- Elevar gradualmente o número
de matrículas na pós-graduação stricto
sensu, de modo a atingir a titulação
anual de 60 mil mestres e 25 mil
doutores.

- O município realizou o censo educacional e concluiu que há
3360 habitantes nesta faixa etária. De acordo com a pesquisa há
90 pessoas que concluíram o curso de pós graduação, mas há
algumas pessoas terminando o curso.

Meta 15- Garantir, em regime de Lei 890/2015 que trata do Plano Municipal de Educação e Lei
colaboração entre a União, os estados, municipal 553/2008 que trata do Plano de Cargos e Salário do
o Distrito Federal e os municípios, no Magistério.
prazo de um ano de vigência deste
PNE, política nacional de formação dos
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profissionais da educação de que - Há em 2018, 59 padrões de professores de 20 horas. 98,30%
tratam os incisos I, II e III do art. 61 da dos professores têm formação superior e 1,7% não tem
Lei nº 9.394/1996, assegurando-lhes a graduação
devida formação inicial, nos termos da
legislação, e formação continuada em
nível superior de graduação e pósgraduação, gratuita e na respectiva
área de atuação.
Meta 16- Formar, até o último ano de
vigência deste PNE, 50% dos
professores que atuam na educação
básica em curso de pós-graduação
stricto ou lato sensu em sua área de
atuação, e garantir que os profissionais
da educação básica tenham acesso à
formação continuada, considerando as
necessidades e contextos dos vários
sistemas de ensino.

Lei 890/2015 que trata do Plano Municipal de Educação e Lei
municipal 553/2008 que trata do Plano de Cargos e Salário do
Magistério.
- Há em 2018 59 padrões de professores de 20 horas. Percentual
de professores da educação básica com pós-graduação lato
sensu ou stricto sensu 98,30%

Meta 17- Valorizar os profissionais do
magistério das redes públicas de
educação básica de forma a equiparar
seu rendimento médio ao dos demais
profissionais
com
escolaridade
equivalente, até o final do sexto ano de
vigência deste PNE.

Lei 890/2015 que trata do Plano Municipal de Educação e Lei
municipal 553/2008 que trata do Plano de Cargos e Salário do
Magistério.
- 100% dos professores da Educação Básica da rede municipal de
ensino recebem o piso municipal de R$ 1.149,00, ou seja, R$
2.298,00 conforme o piso nacional, mas ainda não está de acordo
com o salário de outros tipos de profissões e com pós- graduação
R$ 1793,06 (20 h).

Meta 18- Assegurar, no prazo de dois Lei 890/2015 que trata do Plano Municipal de Educação e Lei
anos, a existência de planos de carreira municipal 553/2008 que trata do Plano de Cargos e Salário do
para os profissionais da educação Magistério.
básica e superior pública de todos os
sistemas de ensino e, para o plano de
carreira dos profissionais da educação
básica pública, tomar como referência
o piso salarial nacional profissional,
definido em lei federal, nos termos do
inciso VIII do art. 206 da Constituição
Federal.

Meta 19- Garantir, em leis específicas Decreto municipal n°3169/2017, baseado na Lei 553/2008, que
aprovadas no âmbito da União, dos regulamenta a consulta pública para escolha do diretor escolar.
estados, do Distrito Federal e dos
municípios, a efetivação da gestão
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democrática na educação básica e
superior pública, informada pela
prevalência de decisões colegiadas
nos órgãos dos sistemas de ensino e
nas instituições de educação, e forma
de acesso às funções de direção que
conjuguem mérito e desempenho à
participação das comunidades escolar
e acadêmica, observada a autonomia
federativa e das universidades
Meta 20- Ampliar o investimento público
em educação de forma a atingir, no
mínimo, o patamar de 7% do Produto
Interno Bruto (PIB) do País no quinto
ano de vigência desta Lei e, no mínimo,
o equivalente a 10% do PIB no final do
decênio

LOA/LDO/PPA. Previsão orçamentária para a Secretaria de
Educação no município de Ramilândia pra 2018, Educação
Infantil 373.000,00, Ensino Fundamental 1.631.956,25 e FUNDEB
2.061.000,00. Total geral orçado para manutenção da educação
básica para 2018: 5.330.156,25.

Ramilândia, 31 de Julho de 2018.

