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INTRODUÇÃO
Com a promulgação da Lei Estadual nº
18.492 de 25 de junho de 2015 que instituiu o
Plano Estadual de Educação (PEE-PR), o Paraná
adotou as orientações da então Secretaria de Articulação com os Sistemas de Ensino do Ministério
da Educação (SASE/MEC), vinculada à Diretoria
de Cooperação e Planos de Educação (DICOPE)/
MEC, responsável pela “Rede de Assistência Técnica para o Monitoramento e Avaliação dos Planos de Educação”. Esta Rede atuou na execução
e o monitoramento das metas e estratégias dos
Planos de Educação dos municípios em todas as
unidades federativas, no período de 2014 a 2018,
sendo extinta em 2019.
No Paraná, procedeu-se à adequação dos
documentos produzidos pela DICOPE/SASE/MEC,
para o monitoramento do Plano Estadual de Educação (PEE/PR), promulgando-se as seguintes
normativas: Decreto nº 6.674 de 12 de abril de
2017, alterado pelo Decreto nº 7.223, de junho
de 2017, que instituiu a “Comissão Permanente
de Monitoramento e Avaliação do Plano Estadual
de Educação”, e a Resolução Conjunta nº 04 em
04 de setembro de 2019, (ANEXO I) que instituiu o
“Grupo Técnico de Apoio à Comissão Permanente
de Monitoramento e Avaliação do Plano Estadual de Educação (GT-PEE/PR)”. Com a instituição
da Comissão Permanente e do Grupo Técnico no
Paraná, o trabalho de monitoramento segue em
exercício até a presente data.
O Grupo Técnico está composto por representantes da Secretaria de Estado da Educação e
do Esporte (Seed), Superintendência de Ciência,
Tecnologia e Ensino Superior (Seti) e Conselho Estadual de Educação (CEE/PR) e conta com o apoio
do Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social (Ipardes), conforme Art. 1º, § 2º
da Resolução Conjunta nº 04/2019. Desde o início
dos trabalhos, adotou-se a utilização dos relatórios elaborados e divulgados pelo INEP/MEC, e o

acompanhamento do sítio “PNE em Movimento”,
publicado pelo MEC, tendo em vista a produção
de documentos especíﬁcos e oﬁciais para o monitoramento dos Planos.
A cada dois anos, conforme a Lei
13.005/2014, o INEP/MEC produz e divulga dados
para o monitoramento do PNE, apresentando resultados nacionais, regionais e estaduais. Foram
publicados, até o momento, os documentos denominados “Plano Nacional de Educação 2014-2024
- Linha de Base” (2016); “Relatório do 2º Ciclo de
Monitoramento do PNE” (2018), e “Relatório do
3º Ciclo de Monitoramento do PNE” (2020). As
fontes de dados utilizadas para a elaboração desses relatórios são: a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) tradicional (até 2015);
PNAD Contínua, iniciada em 2012 e em vigência;
Censo da Educação Básica (anual) e do Ensino Superior; o Censo Demográﬁco (2010); Pesquisa de
Informações Básicas Estaduais (Estadic, 2014 e
2018) e Pesquisa de Informações Básicas Municipais (Munic, 2014 e 2018).
Além dessas fontes, no caso do Paraná, a
Meta 20, que trata do ﬁnanciamento da Educação,
foi elaborada de acordo com a Constituição do Estado do Paraná, que prevê, em seu Art. 185, que o “Estado aplicará, anualmente, 30% (trinta por cento),
no mínimo, e os Municípios aplicarão, anualmente,
25% (vinte e cinco por cento), no mínimo, da receita resultante de impostos, (...)”,(redação dada pela
Emenda Constitucional 21, de 02 de agosto de 2007)
e não como prevê o PNE, com investimentos advindos do Produto Interno Bruto (PIB).
Destaca-se que na elaboração das Metas
do PEE/PR, seguiu-se o mesmo padrão adotado
pelo PNE, ou seja, 20 metas e a mesma sequência de assuntos por meta, fazendo-se as devidas
adequações aos percentuais e números a serem
atingidos no estado do Paraná. Para o monitora-

mento, foram elaborados alguns indicadores de
acordo com a necessidade e interesse de monitoramento das Metas do PEE, mantendo-se outros,
conforme propostos no PNE. Entretanto, ao longo
desses cinco anos e com as publicações produzidas pelo Inep/MEC, e também, com a diﬁculdade
de levantamento de dados para alguns indicadores especíﬁcos do Paraná, até mesmo pela ausência destes dados, o Ipardes e o GT de Monitoramento do PEE, chegaram à conclusão que os
indicadores do PEE deveriam ser ajustados para
que seguissem a metodologia do Inep/MEC e os
dados por eles produzidos, tornando o monitora-

mento do PEE/PR consonante ao PNE.
Com a publicação do “Relatório do 3º Ciclo
de Monitoramento do Plano Nacional de Educação” pelo Instituto Nacional de Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira - Inep, em 02 de julho de
2020, os dados do Plano Estadual de Educação
foram revisados pela equipe técnica do Ipardes
e pelo Grupo Técnico de Apoio à Comissão Permanente de Monitoramento e Avaliação do Plano
Estadual de Educação do Paraná, possibilitando
a divulgação dos dados atualizados até 2019, de
acordo com as publicações disponíveis.

INDICADORES EDUCACIONAIS
Direito social básico e universal no Brasil, a
Educação na perspectiva das políticas públicas encontra grandes desaﬁos tanto em termos de quantidade quanto de qualidade. Nesse sentido, para
melhor direcionamento e focalização das ações necessárias em prol do desenvolvimento desta área
tão importante, a mensuração e monitoramento
das atividades e dos resultados alcançados pelo sistema de ensino consiste em tarefa imprescindível.

A disponibilização de indicadores educacionais padronizados caracteriza-se como um
dos instrumentos fundamentais para este objetivo bem como para a avaliação das estratégias
adotadas. Proporcionando deste modo, compreensão do quadro atual e melhores abordagens e
decisões no intuito do aprimoramento constante
do cenário que envolve o sistema de ensino e a
educação paranaense.

FICHA DE MONITORAMENTO
OBS.: Os dados referem-se às bases disponíveis em julho de 2020. Indicadores das metas executadas calculados pelo IPARDES, exceto metas 7 (INEP) e 20 (SEFA-PR).

AÇÕES
RESULTADOS PARCIAIS DO PROCESSO DE MONITORAMENTO DO PLANO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO
DO PARANÁ – PERÍODO DE 2015 A 2019.
A Secretaria de Estado da Educação do
Paraná (Seed-PR) atua com diferentes ações para
o cumprimento das Metas e Estratégias do Plano
Estadual de Educação (PEE/PR). Sob sua responsabilidade, no período de dez anos de vigência
do Plano Estadual, a Seed desenvolverá diversas
ações em diferentes contextos políticos, sociais,
econômicos, ambientais, culturais, entre outros.
Para a gestão 2019 – 2022, os grandes desaﬁos se
apresentam nas seguintes ações:
• Aumentar o Índice de Desenvolvimento da
Educação Básica (Ideb) passando a obter, em
2021, os primeiros índices do Brasil, no Ensino
Médio e Anos Finais do Ensino Fundamental,
em 2021;
• Aumentar o número de estudantes da rede
pública estadual de educação;
• Valorizar o corpo docente, a ﬁm de tornar a
proﬁssão uma das mais valorizadas do Estado;
• Fortalecer a colaboração com os munícipios
com o objetivo de que as redes municipais de
educação do Paraná sejam referência no País;
• Ampliar a oferta de cursos técnicos proﬁssionalizantes de nível médio;
• Atuar na qualiﬁcação dos gestores educacionais compreendidos os diretores das instituições de ensino; chefes dos Núcleos Regionais de
Educação (NRE), e gestores da Seed;
• Realizar avaliação das políticas educacionais e dos gestores da educação para que os
pontos fortes sejam replicados e os pontos fracos sejam desenvolvidos;
• Melhorar a eﬁciência da rede com a alocação dos recursos humanos, físicos e ﬁnanceiros,

a ocorrer de maneira eﬁciente, com vistas à otimização de todo o sistema educacional;
• Estabelecer critérios e processos para a seleção de diferentes cargos de liderança da Seed;
• Construir um planejamento de médio e longo prazos;
• Utilizar a tecnologia para o contínuo aperfeiçoamento da gestão da Secretaria e, principalmente, para o desenvolvimento das práticas
pedagógicas no ambiente escolar.
Em síntese, é papel fundamental desta Secretaria de Estado investir na formação continuada dos proﬁssionais da educação, na produção de
material didático e na elaboração e no aperfeiçoamento das propostas curriculares para o desenvolvimento da educação no Sistema Estadual de
Educação do Paraná.
Destaca-se que todas as ações desenvolvidas pela Secretaria produzem resultados a médio e
longo prazos e estão em consonância com o Plano
Estadual de Educação (PEE/PR). Para a Educação
Básica, o atendimento ao Ensino Fundamental e
Médio é realizado em parcerias entre Estado e municípios, instituições conveniadas para atendimento educacional especializado e com Instituições de
Ensino Superior, nos processos de formação inicial
e continuada dos proﬁssionais da Educação.
Com relação aos 399 municípios, a Secretaria, além das ações de sua responsabilidade quanto
às orientações de natureza administrativa e pedagógica das redes que não possuem sistema próprio
de educação, tem desenvolvido as seguintes ações:

- Prova Paraná Fluência: avaliação de ﬂuência em
leitura para todos os estudantes do 2º ano do Ensino Fundamental das escolas municipais, com o
objetivo de identiﬁcar o percentual de estudantes
não leitores, leitores iniciantes e leitores;

um alinhamento entre as redes estadual e municipais, especialmente no que se refere à avaliação
diagnóstica, ao acompanhamento da aprendizagem, ao combate ao abandono, à efetivação do
currículo e à formação dos seus proﬁssionais.

- Prova Paraná - Sistema de Avaliação da Educação Básica do Paraná (Saep): avaliação diagnóstica para todos os estudantes do 5º ano do Ensino
Fundamental das escolas municipais, com o objetivo de identiﬁcar os descritores com maior e menor acerto em língua portuguesa e matemática;

Como valorização da atuação das equipes
gestora e pedagógica, as instituições de ensino
da rede pública estadual passaram por período
de preparação e planejamento das atividades nas
Semanas Pedagógicas, no início de cada semestre
letivo. Atualmente, são realizados os Seminários
Aprendizagem em Foco, com todos os Diretores
das instituições de ensino da rede, os Chefes e os
Coordenadores dos NRE. Este encontro formativo
tem como foco o estudo dos Boletins de Avaliação
de Desempenho das Escolas, dos Núcleos e do Estado, a partir dos quais, se projetam metas e estratégias a serem desenvolvidas a médio e longo
prazos, registradas no Plano de Ação de cada instituição, contando com a participação da Comunidade Escolar, em uma ação coletiva de planejamento.

- Prova Paraná Mais: avaliação de desempenho
para todos os estudantes do 5º ano do ensino
fundamental das escolas municipais, com o objetivo de identiﬁcar o nível de proﬁciência em língua portuguesa e matemática;
- Formação de Professores - Conexão Professor/2019: Apoio na formação de professores e
gestores das 399 redes municipais de ensino que
atuam com os anos iniciais do Ensino Fundamental, com o objetivo de discutir conceitos basilares
de avaliação da aprendizagem e aspectos relacionados aos processos de ensino e aprendizagem;
- Assistência técnica anual a todos os 399 municípios sobre metodologia para monitoramento e
avaliação dos Planos Municipais de Educação.
A Seed, ao longo de seus mais de 70 anos
de atividade, tem buscado melhorar signiﬁcativamente as ações desenvolvidas em prol da qualidade da educação no Paraná e, nos últimos tempos,
alcançar melhores resultados no Ideb. Implantado em 2007, este índice baliza as ações pedagógicas e administrativas dos Sistemas de Ensino,
com vistas a superar as defasagens ou fortalecer
os resultados positivos alcançados no processo de
ensino e aprendizagem.
Para o Ensino Fundamental e o Ensino Médio (Metas 2 a 11 do PEE-PR), a Seed desenvolve

Ainda sobre o apoio às equipes gestoras,
a ação inovadora implantada em 2019, a Tutoria
Pedagógica, dá continuidade a esse trabalho por
meio de suporte à implementação das ações previstas no cotidiano da escola. Considerada uma
metodologia de formação continuada em serviço,
é realizado acompanhamento pedagógico semanal pelos técnicos dos NRE. A partir de roteiros,
questionamentos propositivos, escuta ativa e feedback formativo, é garantido apoio ao monitoramento do Plano de Ação da escola, com foco na
aprendizagem do estudante. Os objetivos desses
encontros são: melhorar o processo de ensino e
aprendizagem, combater o abandono escolar e
diminuir os índices de reprovação na rede estadual de ensino.
Quanto aos Programas desenvolvidos, o
Programa Presente na Escola consiste no monitoramento diário da frequência e a emissão de relatórios gerenciais diários, mensais e semanais que
auxiliam os gestores na busca de estratégias para

melhorar a qualidade do trabalho pedagógico e o
clima de acolhimento, evitando que a infrequência
leve ao abandono e à reprovação, além de trabalhar de forma integrada com a Rede de Proteção à
Criança e ao Adolescente, em paralelo com o Sistema Educacional da Rede de Proteção – SERP, que,
por sua vez, possibilita o registro das ações desenvolvidas para o retorno do estudante à escola.
O Programa Mais Aprendizagem tem
como objetivo atender aos estudantes dos Anos
Finais do Ensino Fundamental e do Ensino Médio
com necessidades de reforço em leitura, escrita,
interpretação e resolução de problemas, envolvendo as diferentes áreas do conhecimento para
que consigam prosseguir sua trajetória escolar e
acompanhar as aulas com êxito, fortalecendo assim, a aprendizagem para evitar a reprovação e a
distorção idade-ano.
O Programa Se Liga! É tempo de aprender
mais! tem como objetivo de desenvolver ações
pedagógicas propositivas, pontuais e diversiﬁcadas, retomando as aprendizagens mais essenciais,
estratégicas e necessárias aos estudantes para
que no próximo ano letivo consigam seguir a trajetória escolar com qualidade, avançar e melhorar
a aprendizagem. Além disso, é mais um momento
para valorizar e potencializar o desenvolvimento
dos estudantes que se destacam, envolvendo-os
em grupos de trabalho e em atividades de intensiﬁcação da atividade escolar, como, por exemplo,
monitoria e grupos de estudo.
Com relação à formação de professores,
foi desenvolvido o Programa Conexão Professor
em Ação/2019 com vistas à atualização e aprimoramento proﬁssional, a partir da nova organização
curricular trazida pela Base Nacional Comum Curricular (BNCC), importante para a implementação
do documento orientador do Estado, denominado “Referencial Curricular do Paraná: princípios,
direitos e orientações”. Esse programa está sendo
realizado junto às redes estadual e municipais, por
meio de oﬁcinas presenciais, de estudo, de aplica-

ção em sala de aula e discussão dos resultados.
O foco do Programa Conexão Professor em Ação
foi subsidiar as equipes pedagógicas e professores
na formação de seus proﬁssionais para a reelaboração dos currículos, de acordo com o novo Referencial Curricular. Outro Programa, o Conexão
Professor - Lives possibilitou o compartilhamento
das práticas pedagógicas signiﬁcativas, com a participação de professores, pedagogos e diretores
como protagonistas da Educação do Paraná, contribuindo para o desenvolvimento das aulas dos
demais professores.
Um marco na Educação brasileira ocorreu
com a elaboração da BNCC que deﬁniu o “conjunto de aprendizagens essenciais que todos os
estudantes devem desenvolver ao longo da Educação Básica em todas as escolas do país, sejam
elas municipais, estaduais ou particulares”. No
Paraná, para a elaboração da versão preliminar
Referencial Curricular, foram instituídos o Comitê
Executivo e a equipe de Assessoria Técnica, com
representantes da Seed, da União Nacional do
Dirigentes Municipais de Educação (Undime), da
União Nacional dos Conselhos Municipais de Educação (Uncme) e do Conselho Estadual de Educação (CEE), atendendo ao Sistema Estadual de Educação do Paraná.
A etapa subsequente foi a de elaboração
coletiva do Currículo da Rede Estadual Paranaense (Crep), versão experimental, voltado aos anos
ﬁnais do Ensino Fundamental da rede estadual,
como um desdobramento do Referencial Curricular do Paraná. O Crep apresenta os conteúdos
essenciais a serem abordados em sala de aula,
separados por ano, com sugestões de uma distribuição nos trimestres letivos, a partir do Quadro
Organizador Curricular. Este Quadro expressa os
conhecimentos que cada estudante deve adquirir
para cumprir sua trajetória escolar e atingir os objetivos de aprendizagem propostos no Referencial.
Para as modalidades de ensino da Educação Básica, a Educação Especial no Paraná conta

com atendimento educacional especializado, organizado para atender os estudantes com deﬁciências, transtornos globais do desenvolvimento,
altas habilidades/superdotação, bem como os estudantes com transtornos funcionais especíﬁcos
e os que estão, temporariamente, afastados da
escola para tratamento de saúde.
Em lócus distintos, ou seja, com o apoio
pedagógico à escolarização dos estudantes matriculados na rede pública estadual de ensino, o
Governo do Estado do Paraná mantém algumas
instituições especializadas, tais como escolas
bilíngues para surdos e escolas especializadas
para estudantes com transtornos globais do desenvolvimento e deﬁciência intelectual, que apresentam alto grau de comprometimento. Além das
suas próprias instituições, há parcerias do Governo do Estado do Paraná com entidades especializadas, tendo em vista a garantia de acesso à
escolarização, ou seja, à universalização do atendimento educacional especializado.
Entre os anos de 2015 e 2019 as ações que
se destacaram foram:
1. Criação do Centro de Apoio ao Surdo e aos
Proﬁssionais da Educação de Surdos do Paraná
(CAS/PR) – Guarapuava.
O Centro de Apoio ao Surdo e aos Proﬁssionais da Educação de Surdos do Paraná (CAS/PR)
tem como ﬁnalidade a ampliação do atendimento
já prestado pelo CAS - Curitiba, com foco na disseminação da política de inclusão vigente e a valorização da diversidade linguística dos estudantes
surdos no Estado do Paraná, difundindo o uso da
Língua Brasileira de Sinais (Libras) para familiares
e comunidade em geral e formação continuada de
proﬁssionais da educação de surdos do Paraná.
2. Prova Paraná acessível para estudantes cegos
e de baixa visão.

A Prova Paraná, avaliação diagnóstica para
identiﬁcar as diﬁculdades e habilidades dos estudantes durante o processo de aprendizagem,
teve sua versão adaptada para dar acessibilidade
aos estudantes cegos e de baixa visão. No total,
a Seed, em parceria com os Centros de Apoio Pedagógico para Atendimento às Pessoas com Deﬁciência Visual do Paraná (CAPs), produziu 1,2 mil
provas ampliadas e 141 avaliações escritas em
Braille, atendendo a todos os estudantes. Os estudantes cegos que não dominam o sistema Braille
puderam realizar a Prova Paraná com auxílio do
Dosvox, programa de computador que lê textos
em formato TXT.
Para estudantes com deﬁciências não relacionadas à visão, como deﬁciência motora, intelectual, Transtorno do Espectro Autista (TEA) e
surdez, providenciou-se a ﬂexibilização do tempo
de prova e o acompanhamento de um professor
de apoio e do guia-intérprete (para estudantes
surdocegos).
3. Serviço de Atendimento à Rede de Escolarização Hospitalar (Sareh)
- Ampliação do número de estudantes do
atendimento domiciliar e hospitalar.
- Acompanhamento dos NRE e da Seed
em relação aos atendimentos médicos e de atendimentos especíﬁcos, tais como, psicológicos, psicopedagógicos, fonoaudiólogo, numa perspectiva
integrada, possibilitando uma escolaridade continuada e respeitando os fatores do contexto destes estudantes.
- Reformulação dos documentos que estabelecem procedimentos para a implantação e funcionamento do Serviço de Atendimento à Rede de
Escolarização Hospitalar (Sareh), tanto em âmbito
domiciliar como hospitalar. (Instrução n.02/2019DEDUC/SEED – SAREH Domiciliar; Instrução n.º
02/2020-DEDUC/SEED - SAREH Hospitalar).

4. Formação de professores
- Curso de Formação semipresencial Conexão Professor - Educação Especial foi oferecido
aos professores da educação especial, professores de disciplinas do currículo, equipe de gestão
(diretores, diretores auxiliares e pedagogos), com
o objetivo de discutir encaminhamentos metodológicos, ações pedagógicas e estratégias que
viabilizem o atendimento ao estudante com deﬁciência, transtornos globais do desenvolvimento,
altas habilidades/superdotação e transtornos funcionais especíﬁcos.
- As versões I e II do Simpósio de Neurociência Aplicada à Educação Especial, foram promovidas para aprofundar os conhecimentos sobre a cognição, aprendizagem e desenvolvimento
humano; discutir os mecanismos cerebrais para
a aquisição dos conteúdos previstos na escolarização, bem como a multiplicidade de meios para
expressão do que é aprendido; planejar ações
pedagógicas, envolvendo o trabalho colaborativo
e a elaboração do plano de atendimento especializado, de acordo com a especiﬁcidade de cada
estudante; compreender o Atendimento Educacional Especializado do público da educação especial no processo de ensino aprendizagem no
contexto para a identiﬁcação dos estilos e formas
de aprendizagem.
5. Parcerias com Instituições Especializadas
Foram formalizadas 400 parcerias com as
Instituições que atendem estudantes com deﬁciências e Transtornos Globais do Desenvolvimento,
que iniciaram em 2017 e que proporcionam escolarização e atendimento educacional especializado
a aproximadamente quarenta mil estudantes. Em
2018, houve aprovação, pelo Conselho Estadual de
Educação do Paraná, do Parecer n.º 128/2018, que
valida a organização dessas escolas, bem como estabelece um prazo de três anos para nova avaliação.

Outra modalidade de ensino ofertada no
Paraná, a Educação Proﬁssional, tratada como
política pública de Estado, tem como objetivo
assegurar melhores e maiores oportunidades de
trabalho à juventude paranaense, seguindo as
vocações regionais e oportunidades geradas pelo
setor produtivo. Nesta perspectiva e com olhar no
Plano Estadual de Educação do Paraná, a Seed, ao
longo dos últimos anos, construiu onze Centros
Estaduais de Educação Proﬁssional (CEEP) com
infraestrutura adequada e especíﬁca para formação, com qualidade, de futuros proﬁssionais
técnicos de nível médio. Além disso, melhorou
a infraestrutura das instituições que ofertam a
Educação Proﬁssional de nível médio por meio de
aquisição de equipamentos, laboratórios e acervos bibliográﬁcos especíﬁcos e atualizados.
Buscou, ainda, fortalecer o Ensino Médio Integrado com ações de Iniciação Cientíﬁca
e Pesquisa por meio do Programa Ensino Médio
Inovador (Proemi), do Ministério da Educação,
e expandiu a Educação Proﬁssional, com a implementação do programa Diálogos – Mundo da
Educação e Mundo do Trabalho, que permitiu a
oferta de qualiﬁcação proﬁssional por meio de
cursos de formação inicial e continuada.
Ademais, com vistas à consolidação da
Educação Proﬁssional na rede pública estadual, a
Seed investiu na formação continuada de docentes e gestores, ao mesmo tempo em que ampliou
a rede e a oferta dos cursos técnicos de nível médio. Tais ações permitiram o fortalecimento da
rede e a expansão das matrículas conforme previsto na Meta 11 do Plano Estadual de Educação.
No período de 2015 a 2019 de ocorrência
do PEE/PR, muitos desaﬁos foram enfrentados,
sempre em busca da ampliação de acesso e permanência dos estudantes; do atendimento espe-

cializado; de ações para a conclusão da Educação
Básica na idade correta e, para aqueles que não
tiveram oportunidade, que pudessem concluí-la
por meio da Educação de Jovens e Adultos (EJA);
da ampliação dos anos de estudos da população
paranaense; da ampliação das escolas em tempo integral; da proﬁssionalização em nível médio,
dentre outras ações fundamentais. Todas as ofertas na área da educação seguem constantemente
em processo de análise de suas propostas e possíveis reformulações ou adequações aos novos contextos, buscando sempre a melhoria para o atendimento da comunidade do Paraná, com garantia de
melhor escolarização de crianças, jovens e adultos.
Para a EJA, ao longo desses cinco anos do
PEE, foram desenvolvidas diferentes ações para
fortalecer e reorganizar essa modalidade, com
possibilidades de organizações diferenciadas,
adequando-a às reais necessidades do educando, principalmente do trabalhador, dos diferentes
grupos populacionais, e dos jovens e adultos em
situação de privação de liberdade e egressos do
sistema prisional. O alcance da escolaridade média de 11,8 anos de estudos em 2019, muito próximo dos 12 anos previstos no PEE/PR, reﬂete o
impacto dessas ações desenvolvidas na EJA.
A Política de Educação Integral em Jornada Ampliada, implantada desde 2015 na rede
pública estadual do Paraná passou por diferentes
fases, incluindo ampliação no número de escolas
e de estudantes, contando com apoio ﬁnanceiro
do Ministério da Educação. No Estado, foram ﬁrmados convênios com empresas, como por exemplo, a Klabin, para implantação de atividades de
ampliação de jornada. Atualmente, a Educação
Integral, no Estado, passa por um processo de em
revisão e reestruturação de sua política.
Os programas desenvolvidos pela Seed
contam, desde 2019, com parceria realizada com
a Secretaria da Segurança Pública do Estado por
meio do Programa Escola Segura. Neste Programa
são desenvolvidas uma série de ações e medidas

preventivas de segurança para alunos, pais, professores e comunidade escolar, com a presença de
policiais militares da reserva nas escolas estaduais.
Outro incentivo que visa melhoria na qualidade do ensino e na ampliação de oferta do Ensino Fundamental e do Ensino Médio, são os Colégios Cívico-Militares, com implantação iniciada
em 2019. O projeto-piloto é parte do Programa
Nacional das Escolas Cívico-Militares, do Ministério da Educação (MEC), envolvendo os municípios
de Curitiba, Londrina, Foz do Iguaçu e Colombo.
A SEED permanece com responsável pela gestão,
corpo docente, currículo e trabalho didático-pedagógico das instituições, que passam a contar
com o apoio de militares da reserva do Exército,
da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros, e que
terão a matriz curricular ampliada de 800 para
1.000 horas-aula por ano letivo.
Nas questões de infraestrutura e logística
de suprimento de materiais pedagógicos, transporte escolar e de alimentação escolar, o que
contribui signiﬁcativamente para o desenvolvimento e a aprendizagem dos estudantes, o Ensino
Fundamental e Médio da rede pública estadual é
atendido pelo Instituto Fundepar.
Na área de planejamento e gestão estratégica, aliada aos procedimentos especíﬁcos que
garantem a gestão, organização e funcionamento
das instituições de ensino do Sistema Estadual de
Educação do Paraná, novas ações foram incorporadas na Seed, durante o período de 2015 e 2019,
que contribuíram para os resultados do PEE/PR.
Uma das ações signiﬁcativas foi a organização de
uma coordenação para atender às Cheﬁas dos 32
NRE, responsável pela sua gestão estratégica, no
acompanhamento e apoio ao trabalho das cheﬁas
regionais e de suas equipes.
Implantadas em 2019, as ações desenvolvidas por esta coordenação, contemplam a realização de reuniões técnicas com as cheﬁas dos NRE
e suas equipes, in loco, para analisar dados de fre-

quência escolar, aproveitamento escolar, evasão e
abandono apresentados no período; traçar estratégias de ação para o combate à evasão e abandono, bem como elevar os índices de frequência
escolar dos estudantes, em trabalho conjunto com
os segmentos da comunidade escolar – Conselho
Tutelar, Ministério Público, Rede de Proteção à
Criança e ao Adolescente – dentre outros. Também
trabalha integrada às ações do programa Presente
na Escola, a partir de diagnósticos levantados em
cada NRE e da análise de indicadores qualitativos
e quantitativos de rendimento dos alunos. Com a
cheﬁa de Núcleo e equipe diretiva das instituições
de ensino, gerencia as ações, com vista à melhoria
da qualidade da educação ofertada.
No processo formativo, a partir dos diagnósticos de cada regional, a coordenação atua de
forma a dar feedbacks, ofertar treinamentos e capacitações aos chefes de Núcleo e técnicos pedagógicos. Uma ação em destaque foi a realização de
visitas técnicas dos diretores das instituições de ensino à Seed, em encontro presencial com o Chefe
da Pasta da Educação. Cabe destacar que esta coordenação atua de forma integrada com as demais
diretorias da Seed, de forma a identiﬁcar potencialidades e fragilidades das instituições de ensino, e
com os NRE, por meio da análise de dados apresentados para subsidiar com ações estratégicas a
gestão educacional. Inclui, nesse processo, a busca
ativa de adolescentes e crianças fora da escola.
Ainda em relação às ações de planejamento e gestão estratégicos, houve a implantação do
sistema de matrículas online, propiciando melhor
conveniência aos alunos e às famílias que desejem realizar ingresso ou transferência de escola.
Outro aspecto fundamental para o funcionamento do Sistema Estadual de Educação,
implicou na melhoria do acesso e adequação do
Sistema E-protocolo para a emissão de atos regulatórios com foco na agilidade e transparência na
composição dos processos, sempre acompanhada
de formação dos servidores para uso do sistema.

Houve atualizações do Sistema de Livro Registro
de Classe On-line – LRCO, com vista à melhoria na
utilização para os professores; auxílio a comunidade escolar na utilização do sistema informatizado que interage em tempo real com o Sistema
Estadual de Registro Escolar (Sere) e o Sistema de
Administração Escolar (SAE), permitindo a atualização dos dados dos professores e alunos.
Seguindo a linha de implantação, adequação e utilização de sistemas online, e para governança de dados educacionais, a Seed desenvolve
o trabalho de levantamento das informações educacionais com veriﬁcações in loco intensiﬁcadas a
partir de 2019, abrangendo 100% das Instituições
de Ensino da Rede Estadual. Para desenvolvimento desse trabalho ocorrem as capacitações aos
responsáveis pelo Censo Escolar nos NRE e Municípios, assim como em Sindicados e Associações
ligados à Educação, abrangendo as quatro dependências administrativas de educação do Estado
(estadual, municipal, federal e privada) favorecendo a qualidade das informações coletadas no
Censo Escolar e treinamento no sistema Federal
de coleta de informações do Censo Escolar.
No Paraná, são levantados e tratados
dados para a declaração do Censo Escolar das
mais de oito mil e oitocentas instituições de ensino que utilizam o Sere, com um total de cerca
de dois milhões e trezentos mil estudantes, e a
migração para o Sistema Federal, registrada na
declaração das demais 600 Instituições do Estado que informam o Censo via sistema próprio ou
manualmente. Dessa maneira, realiza-se todo o
acompanhamento e controle do processo de Coleta e Retiﬁcação de Dados do Censo Escolar no
Sistema Educacenso, em cumprimento aos prazos
determinados pelo Instituto Nacional de Estudos
e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).
Portanto, a Secretaria realiza atendimento
à todas as instituições de ensino pública e privada
do Paraná nas duas etapas do Censo Escolar, Matrícula Inicial e Situação do Aluno, que envolvem

esclarecimento de dúvidas no preenchimento
de informações no sistema; análise e disponibilização dos relatórios às escolas para correção de
inconsistências dos dados; acompanhamento dos
fechamentos das escolas; cadastro e manutenção
de usuários no Sistema Educacenso; correções e
auxílio nas migrações dos sistemas próprios; criação de escolas novas no Educacenso; divulgação
de orientações e informação para a realização
do Censo Escolar. A governança dos dados exige
o compromisso de informar e orientar quanto às
disposições da Lei nº 13.709/2018 – Lei Geral de
Proteção de Dados Pessoais (LGPD).
A Seed possui os seguintes sistemas gerenciados: Livro Registro de Classe Online (LRCO);
Programa Bolsa Família/Sistema Presença (PBF);
– Sistema de Administração da Educação (Sae); –
Sistema de Educação de Jovens e Adultos (Seja) e
o Sistema Estadual de Registro Escolar (Sere).
As mais recentes novidades são a implantação de 5.200 matrizes nas Redes Municipais e
Privada; adequação de campos e consultas para
viabilização do cadastro de docentes para LRCO
Municipal, e a Implantação do Sistema de Rede
de Proteção (Serp) na Rede Municipal. Além dos
serviços prestados pela Celepar, a área de tecnologia da Seed teve um grande avanço nos últimos
anos, com vistas ao atendimento de serviços internos, como a adequação do sistema LRCO e os
de atendimento às instituições de ensino incluindo as demais redes.
Assim, com ações de apoio pedagógico,
implantação de sistemas e programas e adoção
de tecnologias, houve avanços e melhorias para
atendimento ao programa Presente na Escola,
com o fornecimento de relatórios diários aos setores pedagógicos, os quais demonstram estatisticamente os possíveis riscos de evasão e norteiam a atuação dos tutores pedagógicos, e apoio
tecnológico para aplicação da Prova Paraná, por
meio de aplicativo de correção, sistema de consulta aos gabaritos e dados das provas corrigidas

por escola, e painel de indicadores com índices de
participação e rendimento.
Inovando na implantação e na adoção de
tecnologias para a educação, está em andamento
a implantação do sistema de reconhecimento facial para identiﬁcação do aluno em sala de aula,
ampliando de 10% a 15% o tempo de aula útil
ministrada e auxiliando o acompanhamento da
frequência por pais e responsáveis. Também são
disponibilizados aplicativos que aproximam os
pais do acompanhamento escolar (Escola Paraná
Aluno), dinamizam o trabalho do diário do professor (Escola Paraná Professor) e apoiam o processo
de avaliação diagnóstica (Corrige/Prova Paraná).
No investimento em equipamentos e plataforma digitais, houve expansão das salas de laboratórios com aquisição de notebooks e solução
de Internet sem ﬁo para 100% das Instituições de
Ensino da Rede Pública Estadual; implantação de
plataformas digitais, que auxiliam e potencializam
o aprendizado de Matemática, Língua Portuguesa e Robótica; implantação de solução de Ensino à Distância utilizada massivamente durante o
isolamento social imposto pela pandemia. Estas
medidas continuarão tendo grande relevância
no cenário de retorno, apoiando e reforçando as
metodologias de ensino tradicionalmente presenciais e em Painéis de Inteligência e Tomada de Decisão, que subsidiam com informações baseadas
em indicadores, desde os níveis estratégicos até
os operacionais.
ENSINO SUPERIOR
Além da Educação Básica, o Plano Estadual de Educação contempla também o Ensino
Superior, sob responsabilidade da Superintendência Geral de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (Seti). O Sistema Estadual de Ensino Superior, composto por sete Instituições de Ensino
Superior (IES) públicas: Universidade Estadual de
Londrina (UEL), Universidade Estadual de Marin-

gá (UEM), Universidade Estadual de Ponta Grossa
(UEPG), Universidade Estadual do Oeste do Paraná (Unioeste), Universidade do Centro Oeste
do Paraná (Unicentro), Universidade Estadual do
Norte do Paraná (Uenp), Universidade Estadual
do Paraná (Unespar), mais a Fundação Municipal
Centro Universitário da Cidade de União da Vitória (UNIUV), e as Faculdades Municipais, Faculdade de Filosoﬁa, Ciências e Letras de Mandaguari
(FAFIMAN) e a Faculdade Municipal de Educação
e Meio Ambiente (FAMA), de Clevelândia, oferece ensino gratuito em diversas áreas do conhecimento, com atividades de ensino de graduação,
pós-graduação lato e stricto sensu, pesquisa, inovação, extensão universitária e cooperação técnico-cientíﬁca nacional e internacional. Em seu
papel de deﬁnir, coordenar e executar políticas e
diretrizes nas áreas da ciência, tecnologia e ensino superior, a Seti tem desenvolvido diversos programas, projetos e ações que concorrem diretamente para a consecução das metas 12, 13 e 14
do Plano Estadual de Educação do Paraná.
Os projetos e as ações são desenvolvidos
com base nos programas constantes da Lei Orçamentária Anual:
- Programa de Excelência no Ensino Superior:
visa à melhoria dos indicadores acadêmicos na
graduação e pós-graduação e a consolidação da
excelência das universidades no ensino, na pesquisa, na inovação, na extensão e na cooperação
técnico-cientíﬁca;
- Programa Paraná Inovador: voltado ao incentivo, ao desenvolvimento cientíﬁco, tecnológico e à
inovação, mediante parcerias com o setor produtivo, instituições de ensino superior, instituições
de pesquisa, organizações não-governamentais e
governos municipais, estadual e federal.

Dentre as principais ações desenvolvidas,
destacam-se:

- Lançamento do Programa de Residência Técnica, que integra a atuação prática de egressos do
ensino superior em órgãos públicos da estrutura do
Governo do Estado concomitantemente com Curso
de Especialização na respectiva área de atuação;
- Elaboração da minuta de Lei Geral das Universidades Estaduais do Paraná (LGU), com a organização de um banco de dados sobre o Sistema
Estadual de Ensino Superior;
- Implantação do Observatório Universitário sobre
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável – ODS,
alinhado com as áreas estratégicas do Governo e
promovendo a inclusão e aproximação dos jovens
universitários das IES às ODS e à Agenda 2030;
- Realização anual do Vestibular dos Povos Indígenas no Paraná, com aplicação das provas ocorrendo de maneira regionalizada. Os inscritos são
oriundos de 37 terras indígenas do Paraná e de 35
terras de outros 13 Estados brasileiros. Os alunos
indígenas pertencem a cinco diferentes etnias:
Kaingang, Guarani, Xetá, Fulni-ô e Terena;
- Realização do Simpósio Nacional sobre Metodologias Ativas, que discutiu assuntos pertinentes ao futuro da educação;
- Programa Paraná Fala Línguas Estrangeiras
/ Paraná Fala Inglês e Francês, com o objetivo
de impulsionar as Universidades a promoverem
ações de internacionalização de maneira signiﬁcativa, por meio do ensino, da pesquisa e da extensão que ultrapassem as barreiras geográﬁcas
ao capacitar estudantes, docentes e agentes universitários em língua estrangeira;
- Programa Universidade Sem Fronteiras, instituído pela Lei Estadual nº 16.643 de 24 de novembro
de 2010, com o objetivo executar uma política de
extensão nas instituições públicas ou privadas sem
ﬁns lucrativos que praticam a disseminação de conhecimentos via projetos de extensão, priorizando

o ﬁnanciamento de áreas estratégicas para o desenvolvimento social de populações vulneráveis;
- Programa Universidade Virtual do Paraná UVPR, para a oferta de cursos de graduação e
pós-graduação por intermédio de propostas pedagógicas desenvolvidas em regime de colaboração em rede entre as universidades públicas estaduais e diferentes órgãos e entidades dos setores
público e privado (empresariais, acadêmicos e
culturais) do Estado.
Por ﬁm, no Ensino Superior destaca-se a
previsão de execução de um projeto de natureza
interinstitucional, visando ao dimensionamento
e análise da evasão nos cursos de graduação das
universidades públicas estaduais, a ﬁm de gerar
subsídios para políticas de mitigação desse fenômeno, intrinsicamente ligado à consecução das
Metas relativas ao Ensino Superior previstas no
Plano Estadual de Educação.
A parceria entre as redes Estaduais de
Educação do Paraná e as IES públicas possibilita
a oferta de formação inicial e continuada para
os proﬁssionais da educação, atendendo-os com
cursos de Licenciatura em Pedagogia - Educação
Infantil e Anos Iniciais do Ensino Fundamental, e
em Licenciaturas especíﬁcas para as disciplinas
que contemplam a matriz curricular dos Anos Finais do Ensino Fundamental e do Ensino Médio,
com as modalidades ofertadas. Essa formação
especíﬁca está prevista na Lei Federal nº 9.394
de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as
diretrizes e bases da educação nacional.
Não só a formação inicial é realizada pelas Instituições de Ensino Superior, mas estas
participam também nos processos de formação continuada desenvolvidos continuamente
pela Seed. Exemplo dessa ação foi a efetivação
do Programa de Desenvolvimento Educacional
(PDE), regulamentado pela Lei Complementar
nº 130 de 14 de julho de 2010, objetiva proporcionar aos professores da rede pública estadual

subsídios teórico-metodológicos para o desenvolvimento de ações educacionais sistematizadas e que resultem em redimensionamento de
sua prática. Este Programa envolve as IES Estaduais e Federais do Estado do Paraná e atende
professores de todas as áreas de conhecimento,
bem como a área de gestão escolar.
Não se pode tratar da educação básica
sem o envolvimento dos programas relacionados
às atividades esportivas oferecidos pela Seed,
tanto nas aulas em ampliação de jornada escolar
na Educação Integral, quanto na participação das
instituições de ensino nos Jogos Escolares do Paraná, com 66 edições realizadas até 2019.
Diante do exposto, a Secretaria de Estado
da Educação e do Esporte do Paraná atua com
diferentes ações para atender às 20 Metas do
Plano Estadual de Educação, tanto pedagógicas
(Metas 1 a 14) quanto administrativas (Metas 15
a 20), como planos de carreira, cargos e salários
e ﬁnanciamento da educação.
Considerando que o Plano Estadual tem
vigência até 2025, anualmente ocorre o monitoramento das Metas e o acompanhamento
dos indicadores, podendo haver algumas alterações destes, com o propósito de aperfeiçoar
o processo de monitoramento do Plano. Com o
direcionamento e os resultados apresentados
a cada dois anos pelo INEP/MEC, o Paraná vem
desenvolvendo suas ações educacionais de forma adequada aos princípios, Metas, Estratégias
e indicadores nacionais, para que os caminhos
traçados sejam condizentes com a rota do Plano
Nacional. Dessa forma, até meados de 2024 os
resultados obtidos servirão de base para o aperfeiçoamento das Metas e Estratégias que comporão os Planos de Educação do próximo decênio, em todas as unidades federadas.
Ressalta-se que os “Resultados Parciais do
Monitoramento das Metas do Plano Estadual de
Educação – 2015 a 2019” teve como objetivo apre-

sentar alguns dados produzidos ao longo dos cinco
anos de implementação do PEE/PR, sem a intenção
de ser conclusivo e fechado. Foram relatadas, neste
documento, ações de continuidade e outras inovadoras, ﬁnalizadas ou em andamento, dos órgãos do
Poder Executivo responsáveis pelas políticas públicas para execução do PEE/PR.
Registra-se que está em elaboração a
produção de um relatório mais amplo, mais
completo, incorporando dados das redes de
educação do Paraná, de acordo com as proposições das Metas do PEE/PR. A partir da publicação do Relatório do 3º Ciclo de Monitoramento
do Plano Nacional de Educação, ocorrido em 02
de julho de 2020 pelo Inep/MEC, e dos resultados divulgados no Suplemento da Educação da
Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio Contínua (Pnad-C), de 15 de julho de 2020, e de
outras fontes de dados, as informações para o
próximo relatório do Estado serão apresentadas
de forma a ampliar as análises dos resultados
obtidos e de se iniciar um processo de registro

de proposições para as adequações que se ﬁzerem necessárias para o próximo decênio do Plano Estadual de Educação.
Desde a construção do PEE/PR em 2014,
destacou-se a importância deste documento
como um marco na educação paranaense para
todas as redes de educação contempladas. Entretanto, uma vez detectada a fragilidade de
produção e disponibilização de dados das redes,
bem como da sistematização destes para o monitoramento das Metas do Plano Estadual, certamente este foi o maior desaﬁo enfrentado pelas equipes que trabalharam com a construção e
com o monitoramento do PEE/PR.
Novos reptos surgirão nos próximos
anos, principalmente para a avaliação dos resultados atingidos e, consequentemente, para
a reformulação das Metas e Estratégias existentes, ainda carentes de reformulação, de
forma a melhor atender as demandas da Educação Paranaense.

