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Conteúdo

APRESENTAÇÃO

Ouro Verde do Oeste é um município do estado do Paraná. Região sul 

do país. Pertence à microrregião de Toledo e localiza-se a oeste da capital do 

estado, distante desta cerca de 582 km. A área do município de 290,492 Km², 

sendo 28.931,20ha área rural, área urbana 29.049,00 há. Com um clima 



subtropical úmido, com temperatura média anual de 21,1ºC, Ouro Verde do 

Oeste conta com uma população estimada para 2014 de 5.952 habitantes, com

uma faixa de urbanização de 70,96% apresentando um IDH em 2010 de 0,709.

Sua formação administrativa de origem se deu com a denominação de 

Ouro Verde, pela lei estadual nº 5078, de 12 de março de 1965, subordinado 

ao município de Toledo. Em divisão territorial datada de 31 de julho de 1968, o 

distrito de Ouro Verde, figura no município de Toledo, assim permanecendo em 

divisão territorial datada de 1988.

Ouro Verde do Oeste surge como município do Estado do Paraná em 12 de 

junho de 1989, desmembrado do município de Toledo, onde o governador 

Álvaro Dias sanciona o Projeto de Lei nº 206/86, convertido na Lei nº 9.009. A 

população total de Ouro Verde do Oeste era de 5.692 habitantes em 2.010, e a 

previsão mais atualizada do IBGE de 2.014 é de 5.952 habitantes. Um aumento

de 4,56% na população em 4 anos.

PROCESSO DE MONITORAMENTO DA EXECUÇÃO DO PME

A construção do Plano Municipal de Educação significa um grande avanço

para a Educação do Município de Ouro Verde do Oeste, pois trata-se de um

documento que irá nortear as metas da educação para a próxima década, entre

2015/2025. Iniciamos a construção do PME no dia 28 de outubro de 2014 com

a Palestra da Mestre e Profª. Marcia Aparecida Baldini sobre a importância do

PME  realizando  neste  dia  a  formação  dos  grupos  de  trabalhos  com  a

distribuição das metas.

O trabalho desenvolvido é resultado do esforço coletivo, construído através

de  várias  reuniões,  encontros,  discussões  e  palestras.  Norteado  pelos



princípios da universalização, qualidade de ensino, formação e valorização dos

profissionais,  democratização  da  gestão  e  financiamento  da  educação.  No

início do ano letivo na semana pedagógica os grupos se uniram para estudar e

elaborar o documento base de cada eixo. Após, reuniram-se em média 08 (oito)

vezes para estudar e discutir os documentos do Plano Municipal de Educação.

Em 01 de abril  de 2015, foi  realizada a Audiência Pública para ouvir  as

contribuições da comunidade escolar (pais de alunos e a sociedade civil) sobre

as metas e estratégias do PME. Na II Conferência Municipal de Educação com

o lema “Planejando a Educação para a Próxima Década”, realizada no dia 15

de maio , foi apresentado o Documento Base do Plano Municipal de Educação

para avaliação e aprovação das metas e estratégias.

O PME será enviado à Câmara de Vereadores em formato de projeto de lei

para depois de devida tramitação ser convertido em Lei Municipal.

O Plano Municipal de Educação é um trabalho construído na coletividade,

um compromisso  com o  planejamento  da  educação  e  com os  avanços  da

qualidade da educação que queremos para os próximos dez anos no município

de Ouro Verde do Oeste.

AVALIAÇÃO DAS METAS E ESTRATÉGIAS

Meta sobre Educação Infantil

Universalizar, até 2016, a educação infantil na pré-escola para as crianças
de 4 (quatro) a 5 (cinco) anos de idade e ampliar a oferta de educação
infantil em creches de forma a atender, progressivamente, 50% (cinquenta
por cento) das crianças de até 3 (três) anos até o final da vigência deste
PME.

No Município de Ouro Verde do Oeste na etapa Educação Infantil conta

com  um  Centro  Municipal  de  Educação  Infantil  do  Programa  Nacional de

Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para a Rede Escolar Pública de

Educação Infantil (PROINFÂNCIA), tipo B, que atende, as crianças da etapa



creche de 0 a 3 anos. A etapa pré-escola é atendida nas escolas municipais,

sendo uma escola na zona urbana e outra na escola do campo na zona rural.

As  instituições  que  ofertam a  Educação  Infantil  atendem os  padrões

mínimos de qualidade inclusive com adaptação a necessidades especiais. A

permanência das crianças na educação infantil é de 4 horas parcialmente e 7

horas integral.

Para os próximos dez anos são grandes os desafios na ampliação da

oferta para a criança de 0 (zero) a 5 (cinco) anos e, primando pela qualidade do

ensino nesta etapa.

 

Meta sobre Ensino Fundamental

     Universalizar o ensino fundamental de 9 (nove) anos para toda a
população de 6 (seis) a 14 (quatorze) anos e garantir que 100% (cem por
cento) dos alunos do ensino fundamental anos iniciais e 99% (noventa e
nove  por  cento)  do ensino fundamental  anos finais,  no âmbito de  sua
competência, concluam essa etapa na idade recomendada, até o último
ano de vigência deste PME.

No município de Ouro Verde do Oeste o Ensino Fundamental de 9 anos é

ofertado pela Rede Municipal de Ensino do 1º (primeiro) ao 5º (quinto) ano e

pela Rede Estadual de Ensino do 6º (sexto) ao 9º (nono) ano. A organização do

trabalho inclui quatro horas de trabalho efetivo em sala de aula.

Na Rede Municipal de Ensino a escola urbana possui estrutura física e

instalações  com  condições  de  acessibilidade,  equipamentos  e  recursos

didáticos  de  boa  qualidade,  atendendo  a  demanda  e  primando  pelo  bom

desenvolvimento dos trabalhos. A escola do campo atende em dualidade com a

Rede Estadual de Ensino e sua estrutura física é deficiente, porém conta com

equipamentos e recursos didáticos de boa qualidade.



 

Indicador 2A
Descrição do indicador

Percentual de pessoas de 6 a 14 anos que frequentam ou que já concluíram o ensino 
fundamental (taxa de escolarização líquida ajustada)

Indicador 2B Percentual de pessoas de 16 anos com pelo menos o Ensino Fundamental concluído.
META PREVISTA
             100%

PARA O
PERÍODO

2025

META ALCANÇADA NO
PERÍODO

FONTE DO INDICADOR
Fonte: Estado, Região e Brasil - PNAD - 2015

Fonte: Município - IBGE/Censo Populacional – 2010

100%
DADO

OFICIAL
98,8%

Censo Demográfico 2010 – IBGE 

Fonte: Estado, Região e Brasil - PNAD – 2015

 Município - IBGE/Censo Populacional – 2010


