
Núcleo de Cooperação 

Pedagógica com Municípios

Tutorial para elaboração do relatório 

de avaliação ou monitoramento do 

PME com base no modelo proposto e 

no caderno de subsídios 

sistematizado pela SEED e IPARDES 

com indicadores para PME no 

Paraná Mauricio Pastor dos Santos



Escrever “avaliação” se 
estiver em ano de 

avaliação do plano ou 
“monitoramento” nos 

demais anos

Escrever o nome do 
município

Escrever o 
número da lei do 

PME

Escrever o nome do 
município e ano que 

está sendo 
elaborado o 

relatório



Marcar “avaliação” se 
estiver em ano de 

avaliação do plano ou 
“monitoramento” nos 

demais anos

Escrever o 
número dos 

atos que 
instituem as 

equipes e 
demais 

instâncias 
que as leis 
dos PME 

prescrevem 
como 

responsáveis 
pela 

realização da 
avaliação do 
PME (CME, 

Fórum 
Municipal, 

SME, Câmara 
de 

Vereadores, 
etc)



Organizar a paginação 
dos itens do relatório



Descrever a história e o 
momento atual do  PME nesse 

ano de monitoramento ou 
avalição, inclusive se já 

elaborou relatórios anteriores 
ou é o primeiro processo 

sendo realizado



Copiar e colar o texto da meta 
correspondente que está na lei do 

PME do município 

Copiar e colar o texto que está no 
Caderno de Subsídios para PME 

SEED/IPARDES fornecido pela 
SEED para o município no item 

“Indicador proposto” ou “replicar 
o nacional” conforme a meta



Copiar e colar o texto que está no 
Caderno de Subsídios para PME 

SEED/IPARDES fornecido pela 
SEED para o município no item 

“Conceitos e definições”

Copiar e colar o texto que está no 
Caderno de Subsídios para PME 

SEED/IPARDES fornecido pela 
SEED para o município no item 

“Fórmula de cálculo”



Copiar e colar o texto que está no 
Caderno de Subsídios para PME 

SEED/IPARDES fornecido pela 
SEED para o município no item 

“Unidade de medida”

Repetir o mesmo 
procedimento para 

todos os indicadores 
previstos para cada 

uma das 20 metas. A 
quantidade de 

indicadores varia de 
acordo com cada 

meta



Copiar e colar a sequencia de 
indicadores que estão no Caderno 

de Subsídios para PME 
SEED/IPARDES fornecido pela 

SEED para o município no item 
“Comportamento dos indicadores 

no período”

Parte qualitativa da 
avaliação onde a equipe 

técnica do município 
descreve o contexto 
local que explica os 

números demonstrados 
e elementos que 

justificam o atingimento 
ou não da meta no 

período



Para as demais metas previstas no 
PME, repete-se o mesmo 
procedimento, fazendo as 

adequações de acordo com a 
forma com que cada PME foi 

concebido



Descrever as conclusões 
que o processo de 

avaliação ou 
monitoramento 
proporcionou

Anexar todos os 
documentos que a equipe 

técnica municipal 
considerar pertinente, 

incluindo as contribuições 
da sociedade, a partir da 

realização da conferência, 
audiência pública ou 

consulta pública, de acordo 
com o que prevê a lei do 

respectivo  PME



Contatos

E-mail institucional: cooperacaosme@educação.pr.gov.br

Coordenação
(41)3340-1609 Eliane Benatto eliane.benatto@escola.pr.gov.br
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