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8. ANEXOS 

 

 

 

1. APRESENTAÇÃO 

É com grande alegria que a Prefeitura Municipal por sua Secretaria de 

Educação e em parceria com o Conselho Municipal de Educação, apresenta o 

Plano Municipal de Educação – PME de Quatipuru/PA, com vigência de 2015 a 

2025. 

A Lei 13.005/14 que institui o novo Plano Nacional de Educação (PNE 

2014-2024) determinou o período de um ano para que estados e municípios 

vivenciassem a elaboração e/ou revisão de seus planos decenais de Educação 

com o envolvimento das comunidades. Neste sentido nosso maior desafio foi 

garantir que os mais diversos setores da sociedade participassem ativamente 

desse processo. 

Este constructo configura-se instrumento fundamental para a melhoria 

da qualidade educacional no município de Quatipuru. Aponta qual educação se 

pretende alcançar em dez anos para o município e quais as principais 

estratégias a serem realizadas para este fim. Ao estabelecer metas de médio e 

longo prazo, constitui-se em importante instrumento contra a descontinuidade 

das políticas educacionais, fortalece a ação planejada da governança municipal 

e contribui para que a sociedade exerça melhor o controle social com relação à 

atuação do poder público.  

Entendemos que a formulação de uma política de Estado, cuja duração 

ultrapassa o tempo de um governo, não deve ficar restrita às equipes gestoras 

da administração pública, mas deve ser construída no debate com toda a 

sociedade. Isso exige que a gestão pública planeje e implemente um conjunto 

de ações que estimule a participação efetiva e garantam condições para que 

ela se concretize por meio de consultas, discussões, negociações e criação de 

consensos. 

Uma das etapas fundamentais para a elaboração deste Plano de 

Educação foi a construção de um bom diagnóstico da situação educacional, 
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que abordasse os problemas, os desafios, os acúmulos e as possibilidades 

presentes no território. Um diagnóstico que pudesse captar também as 

dificuldades, experiências e ideias das pessoas que fazem diariamente o 

atendimento educacional acontecer nas unidades educacionais do território 

municipal e que vivem, no cotidiano, os impactos das decisões tomadas pela 

gestão pública.  

Os diagnósticos foram realizados mediante discussões e debates 

realizados nas escolas, em fóruns, em plenárias livres, em reuniões com 

representantes da categoria do Magistério, e com os representantes da 

sociedade civil. O trabalho foi subsidiado pela Conferência Municipal de 

Educação, com vistas à construção de um plano que atendesse à realidade e 

às necessidades específicas do município, articulado com os Planos Nacional e 

Estadual de Educação, PNE e PEE, respectivamente. 

Esse  processo está em consonância com as perspectivas atuais de 

definição das políticas educacionais no Brasil que, sobretudo nos últimos anos, 

recebeu uma influência decisiva de movimentos de mobilização da sociedade, 

no sentido de articular a educação com as políticas de Estado, resultante de 

uma ampla participação dos diversos setores da sociedade civil e política. 

Nesse sentido, apresenta-se por meio deste documento base a 

sistematização da construção dos diagnósticos participativos das redes de 

ensino, do levantamento de propostas provenientes das comunidades 

escolares e locais que contribuíram para a elaboração do Plano Decenal de 

Educação de Quatipuru-PA. 

O texto está organizado em três partes. A primeira aborda a 

caracterização geral do território de Quatipuru com destaque para os aspectos 

históricos, populacionais, socioeconômicos, culturais e educacionais. A 

segunda parte trata especificamente da estruturação do Plano Municipal de 

Educação ressaltando  a sistematização da fundamentação teórica dos níveis e 

modalidades de ensino, dos diagnósticos, das metas e das estratégias nos 

eixos estruturantes, a saber: 1.Universalização da alfabetização e ampliação da 

escolaridade. 2. Superação das desigualdades e Valorização das Diferenças. 

3. Valorização dos Profissionais da Educação. 4. Ensino Superior. 5. Gestão da 

Educação e Financiamento. Evidencia-se por fim, a construção e revisão 
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participativas deste Plano de Educação com o fortalecimento da gestão 

democrática e a necessidade de se instaurar de forma permanente processos 

autoavaliativos na formulação e revisão das políticas educacionais. 

 

2. MENSAGEM DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO 

O Plano Municipal de Educação de Quatipuru – PME para o decênio 

2015–2025, documento ora apresentado, constitui-se em um planejamento de 

longo prazo, que abrange um conjunto de medidas para aperfeiçoar a 

participação cidadã, a gestão democrática, o financiamento da educação, a 

atualização do currículo, a valorização dos profissionais do magistério, entre 

outros, contendo metas e estratégias voltadas para a universalização, 

democratização da educação e oferta de uma educação de qualidade social, 

pautada nos valores humanos, na inclusão, igualdade, diversidade e promoção 

da justiça social. 

Acredito que para muitos pode parecer demagogia, proselitismo ou até 

ingenuidade propor a construção de um Plano Municipal de Educação a partir 

da mais genuína democracia: a participação direta e constante dos cidadãos. A 

afirmação não considera propriamente questões legais, mesmo por que o 

processo acima já é preconizado e garantido por lei, mas razões que 

perpassam por concepções e paradigmas historicamente construídos. Nessa 

circunstância, tratando-se especificamente de gestão pública e educacional, 

digo que é preciso, acima de tudo, planejamento. 

Acredito que a rede simbólica do Plano já vem sendo tecida e é preciso, 

agora, dar corpo a rede. É nos reconhecendo como seres históricos e, como 

nos disse Romão citando Paulo Freire, incompletos, inconclusos e inacabados 

que o Plano materializa nossos sonhos, projetos e intenções, para o Município 

de Quatipuru, para próxima década. 

Um Plano que, além do documento escrito e da abordagem central 

voltada às perspectivas e ações para a próxima década, foi elaborado com a 

rigorosidade das legislações educacionais e técnicas necessária, é capaz de 
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ser palavra-ação. Documento que se move para uma Quatipuru cada vez 

melhor e com educação de qualidade.  

 

                             João Batista da Costa Oliveira-

Secretário de Educação de Quatipuru 

 

3. HISTÓRICO DO PROCESSO DE ELABORAÇÃO DO PME 

Os Planos de Educação em suas versões decenais devem ser 

construídos para um território (município ou estado), envolvendo todo o 

atendimento educacional nele existente, ou seja, um Plano de Educação de um 

município não deve se restringir ao atendimento da rede municipal de ensino, 

mas deve levar em conta o conjunto da Educação Básica e do Ensino Superior 

de seu território. Por isso, a construção de um Plano de Educação deve 

mobilizar a colaboração entre os entes federados (município, estado e União) e 

considerar também o atendimento realizado por instituições privadas.  

Sua elaboração está preconizada no Plano Nacional de Educação  -  

PNE, aprovado pela Lei nº 13.005/2014, que  em seu art. 8º  declara: “Os 

Estados, o Distrito Federal e os Municípios deverão elaborar seus 

correspondentes planos de educação, ou adequar os planos já aprovados em 

lei, em consonância com as diretrizes, metas e estratégias previstas neste 

PNE, no prazo de 1 (um) ano contado da publicação desta Lei”. 

No município de Quatipuru, o processo de elaboração foi iniciado no ano 

de 2014 com alguns encaminhamentos fundamentados nas orientações do 

Ministério da Educação e da Secretaria de Articulação com Sistemas de 

Ensino-SASE/MEC tendo como foco a qualificação da equipe profissional 

(gestora, técnica e administrativa) da Secretaria Municipal de Educação. Em 

2015, foram retomados o planejamento, a organização e a elaboração do PME, 

com a participação de várias entidades. Nesse ano, desencadeou-se o debate 

acerca da política educacional a ser desenvolvida neste município por todos os 

segmentos organizados, constituídos pela sociedade civil, por instituições de 

ensino, associações, sindicato, entre outros. 
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Inicialmente, foi constituída uma comissão organizadora entre 

integrantes da Secretaria Municipal de Educação, do Conselho Municipal de 

Educação, da Secretaria Estadual de Educação e de representantes da 

sociedade civil organizada, quando foi estruturada a pesquisa diagnóstica. Faz-

se necessário salientar que a análise da pesquisa diagnóstica foi amplamente 

divulgada na I Conferência Municipal de Educação realizada nos dias 09 e10 

de junho de 2015. 

Nesse mesmo evento, os participantes apreciaram uma minuta do 

Regimento, havendo alterações. Após aprovação, instituiu-se o Regimento 

Oficial para a Conferência Municipal de Educação. Os representantes eleitos 

de cada instituição promoveram estudos e discussões, a fim de se obter 

objetivos e metas em todos os níveis e modalidades de ensino – traduzindo o 

anseio da comunidade para a educação – pertinentes aos próximos 10 (dez) 

anos, em nosso município. 

Na Conferência de Educação cada representante apresentou as 

propostas oriundas dos respectivos segmentos. Na plenária, houve avaliação e 

votação de afirmação ou rejeição às propostas das instituições, bem como das 

propostas sugeridas no momento. 

Esse  processo está em consonância com as perspectivas atuais de 

definição das políticas educacionais no Brasil que, sobretudo nos últimos anos, 

recebeu uma influência decisiva de movimentos de mobilização da sociedade, 

no sentido de articular a educação com as políticas de Estado, resultante de 

uma ampla participação dos diversos setores da sociedade civil e política. 

Nesse sentido, este Plano Decenal de Educação configura-se um 

documento que transcende o período governamental. É um plano de cidadania 

educacional com concepção das entidades participantes. É um plano – em sua 

essência – de discussão, que foi construído para permanente flexibilidade, a 

partir de avaliações periódicas que respeitem as necessidades prementes do 

sistema educacional. 

Ressalta-se que as metas e estratégias apontam para perspectivas 

transformadoras e emancipatórias para a educação de Quatipuru, sendo 

delineadas com base na  legislação educacional e  na realidade municipal, 
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principalmente, educacional, assim como na  identificação de problemas, 

dificuldades e avanços alcançados. 

 

                 Comissão Técnica Organizadora do Plano 

Municipal de Educação 

 

 

4. CARACTERIZAÇÃO GERAL DO MUNICÍPIO DE QUATIPURU-PA 

 

 

4.1 Aspectos Históricos 

A Capitania do Gurupi foi doada por Felipe III da Espanha, por carta de 9 

de fevereiro de 1622 a Gaspar de Souza, Governador Geral do Brasil. Em 1633 

Francisco Coelho de Carvalho deu a seu filho Feliciano Coelho de Carvalho a 

mesma Capitania, doação essa que em virtude da reclamação de Álvaro de 

Souza, filho de Gaspar de Souza, junto à Corte de Madrid, foi desaprovada tal 

doação e confirmada por Álvaro de Souza, sendo que em decorrência de tal 

desaprovação, o pescador Raimundo Alves Piranha, foi expulso juntamente 

com a família do povoado de Caeté, à margem direita do mesmo Rio, povoado 

que constitui a primitiva origem do município de Bragança. Navegando em uma 

pequena embarcação pelo Rio Caeté chegou ao Oceano Atlântico, logo depois 

encontrou uma pequena barra e, em seguida, um Igarapé, onde passou a 

navegar, chegando a terra, construindo um barraco para morar com seus 

familiares, vivendo da pescaria e caças, pois existia muita capivara, além de 

outros animais silvestres, às proximidades de seu barraco.  

Em 1845, existindo nos arredores do povoado Valentim muitos animais 

roedores chamados quatipuru, os moradores da localidade passaram a chamar 

o povoado de Quatipuru. Nesse ano construíram uma Igreja no lugar onde 

existia a capelinha de Nossa Senhora de Nazaré, onde hoje existe a Matriz de 

nossa Padroeira, Nossa Senhora de Nazaré. 

 

4.2. Formação Administrativa 
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Distrito criado com a denominação de Quatipuru, pela lei provincial nº 

591, de 2610-1868. Elevado à categoria de vila com a denominação de 

Quatipuru, pela lei provincial nº 934, de 31-07-1879, desmembrado de 

Bragança. Sede no povoado de Quatipuru. Instalado em 01-06-1883. Pela lei 

estadual nº 729, de 03-04-1900, a vila é extinta, sendo seu território anexado 

ao município de Bragança.   

Elevado novamente à categoria de vila com a mesma denominação, 

pela lei estadual nº 832, de 24-10-1902, desmembrado de Bragança. Sede na 

povoação Quatipuru. Sob a mesma lei é criado o distrito de Capanema e 

anexado ao município de Quatipuru.  

Pela lei municipal de 07-12-1902, é criado o distrito de Primavera e 

anexado ao município de Quatipuru. Pela lei municipal nº 13, de 15-09-1908, 

aprovado pela lei estadual nº 1052, de 2810-1908, transfere a sede municipal 

do município de Quatipuru para Mirasselvas. Em divisão administrativa 

referente ao ano de 1911, o município aparece constituído de 9 distritos: 

Quatipuru, Capanema, Curral Velho, Jaboraca, Japerica, Mirasselvas, 

Primavera. Taboleiro e Tauari. Pela lei estadual nº 1802, de 04-11-1919, 

passou a ter a sede na vila de Capanema.  

Pelo decreto nº 68, de 27-12-1930, a vila de Capanema tomou a 

denominação de Siqueira Campos. Em divisões territoriais datadas de 31-XII-

1936 e 31-XII-1937, Quatipuru figura no município de Siqueira Campos. Pelo 

decreto-lei estadual nº 2972, de 31-03-1938, o município de Siqueira Campos 

voltou a denominar-se Capanema. Em divisão territorial datada de 1-VII-1950, 

o distrito de Quatipuru permanece no município de Capanema. Assim 

permanecendo em divisão territorial datada de 1-VII-1960. Pela lei estadual nº 

2460, de 29-12-1961, o distrito de Primavera é elevado à categoria de 

município desmembrado de Capanema, passando o distrito de Quatipuru a 

pertencer ao município de Primavera. 

Em divisão territorial datada de 31-XII-1963, o distrito de Quatipuru, 

figura no município de Primavera. Assim permanecendo em divisão territorial 

datada de 17-I-1991. Elevado à categoria de município com a denominação de 

Quatipuru, pela lei estadual nº 5859, de 05-10-1994, desmembrado de 

Primavera. Sede no antigo distrito de Quatipuru. Constituído do distrito sede. 
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Instalado em 01-01-1997. Em divisão territorial datada de 15-VII-1997, o 

município é constituído do distrito sede. Assim permanecendo em divisão 

territorial datada de 2005. 

4.3 Aspectos Geográficos 

Quatipuru é um município brasileiro do estado do Pará. Localiza-se a 

uma latitude 00º53'49" sul e a uma longitude 47º00'19" oeste, estando a uma 

altitude de 29 metros. Sua população de acordo com o IBGE em 2010 era de 

12.411 habitantes. Possui uma área de 324,252 km².  

 

 Infográfico: 

 

 

4.3.1 Vegetação 

A vegetação do município é peculiar da região Amazônica constituída de 

campos, mata e mata-galerias. As coxilhas são recobertas pelo capim forquilha 

e pastagem comum. Quatipuru conta com uma reserva de 17 hectares de mata 

nativa, com localização próxima ao centro da cidade. Outras reservas naturais 

encontram-se em propriedades particulares e possuem legislação própria de 

proteção. O município tem ainda um horto florestal localizado ao lado da 

rodovia PA-446. 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Munic%C3%ADpio
http://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
http://pt.wikipedia.org/wiki/Estados_do_Brasil
http://pt.wikipedia.org/wiki/Par%C3%A1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Latitude
http://pt.wikipedia.org/wiki/Longitude
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4.3.2 hidrografia 

A bacia hidrográfica de Quatipuru é constituída pelo rio Quatipuru e seus 

três afluentes.  O rio tem suas nascentes no município de Santo Antônio da 

patrulha, com área de drenagem de 2.800 km², apresentando vazão média de 

28 m³/s, percorrendo um total de 39 km. 

 

4.3 aspectos Demográficos 

O Censo de 2010 – IBGE– aponta uma população de 12. 411 habitantes 

para o município, IDH de 0,543, PIB R$ 57.678,472 mil e PIB per capita R$ 

4.563,53. 

 

4.4 Aspectos Econômicos 

    As principais fontes de renda são a pesca, o artesanato, agricultura e o 

comércio.  

 

4.5 Aspectos Culturais 

O município de Quatipuru-PA tem como principais festas populares: a 

marujada, em Dezembro e a festa do Caranguejo (marisco) em julho e na Vila 

de Boa Vista tem a Festa da Gó (peixe) também realizada em Julho.  

 

4.6 Aspectos Educacionais 

Quatipuru dispõe de rede pública nas esferas municipal e estadual que 

ofertam Educação Básica e Ensino Médio, embora as vagas ofertadas não 

sejam suficientes para atender às demandas da população. Cada nível ou 

modalidade da Educação Básica, bem como o Ensino Médio, possuem 

especificidades que precisam ser consideradas na proposição de ações e 

políticas públicas que efetivamente contribuam com a melhoria da oferta 

educacional em nosso município.  

Assim, este documento define as diretrizes, metas e estratégias do PME 

para os níveis e modalidades de ensino observadas as seguintes diretrizes:  

I - erradicação do analfabetismo; 

II - universalização do atendimento escolar; 
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III - superação das desigualdades educacionais, com ênfase na promoção da 

cidadania e na erradicação de todas as formas de discriminação; 

IV - melhoria da qualidade da educação; 

V - formação para o trabalho e para a cidadania, com ênfase nos valores 

morais e éticos em que se fundamenta a sociedade; 

VI - promoção do princípio da gestão democrática da educação pública; 

VII - promoção humanística, científica, cultural e tecnológica; 

VIII - estabelecimento de meta de aplicação de recursos públicos em educação 

como proporção do Produto Interno Bruto - PIB, que assegure atendimento às 

necessidades de expansão, com padrão de qualidade e equidade; 

IX - valorização dos (as) profissionais da educação; 

X - promoção dos princípios do respeito aos direitos humanos, à diversidade e 

à sustentabilidade socioambiental. 

 

4.6.1. Indicadores Educacionais 
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    5. ESTRUTURAÇÃO DO PLANO DE EDUCAÇÃO DE QUATIPURU: 

Fundamentação Legal, Análise Situacional, Metas e Estratégias 

 

 

                      META 1- EDUCAÇÃO INFANTIL 

O reconhecimento do direito à educação da criança na idade 

compreendida  entre o nascimento e sua entrada no ensino obrigatório é 

recente em nosso país,  expressando-se na Constituição de 1988  e sendo  

reafirmado  no Estatuto da Criança e do Adolescente (1990), Lei Orgânica da 

Assistência (1993) e Lei de Diretrizes e  Bases  da  Educação Nacional (1996). 

Ainda que no final do século XIX já existissem algumas iniciativas de 

instituições destinadas  à criança pequena, é somente na segunda metade do 

século  XX que as creches e pré-escolas se expandiram no Brasil. Dois  

grandes movimentos de âmbito nacional foram importantes nessa expansão: a 

implementação pela antiga Legião Brasileira de Assistência (LBA) do Programa 

Creche Casulo, destinado às crianças com até seis anos de idade provenientes 

de famílias carentes; e os programas  de  apoio do Ministério da Educação  aos 

estados e municípios para o atendimento, em pré-escolas às crianças com 

idades próximas daquelas de escolaridade obrigatória (principalmente as de  

seis  anos,  mas  também  as  de  cinco  e,  às  vezes,  as  de  quatro  anos). 

A necessidade de atendimento especializado à infância acompanha a 

história da própria criança. As evoluções dos documentos legais, nacionais e 

mundiais, com este intuito demonstram uma  preocupação cada vez maior 

sobre a temática. Contudo atualmente o maior problema não é somente 

consolidar a Educação Infantil enquanto espaço legítimo de educação, mas 

vislumbrar uma educação para infância que ultrapasse os muros institucionais, 

e se torne parte de um projeto de sociedade.  

Para  Albarnoz (2009), tais enriquecimentos advindos dos estudos das 

ciências humanas a serviço da educação possuem ainda o mérito de estarem 
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preocupados com a inserção social, de contribuir efetivamente para o bem-

estar daqueles que precisam de mais atenção. 

A educação formal para e na infância, instituída nacionalmente como 

Educação Infantil, para crianças de zero a cinco anos, atravessa hoje um 

momento extremamente relevante no que concerne a trajetória da sua história, 

do seu reconhecimento e principalmente do seu objetivo pedagógico. Fruto das 

reformas das políticas públicas, principalmente das advindas a partir da 

reorganização nacional, que se inicia com a redemocratização do país, e 

encontra  respaldo na promulgação  da Constituição Federal (1988),  apresenta  

os seguintes artigos referentes ao direito a Educação e seus desdobramentos: 

 

Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, o lazer, a 

segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à  

infância, a assistência aos desamparados, na forma desta 

Constituição. 

Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à  

criança  e ao adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida, à 

saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à 

cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar 

e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de 

negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e 

opressão. 

 

Aprovada a Constituição de 1988, o Brasil viveu um período de 

discussão de uma nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), 

promulgada em dezembro de 1996. Durante esse período, na ausência de uma 

lei nacional de educação que respondesse aos novos preceitos constitucionais, 

o Ministério da Educação, por meio da Coordenação Geral de Educação  

Infantil, realizou debates nacionais e elaborou documentos procurando 

consolidar a concepção de educação  infantil como primeira etapa da educação 

básica, oferecida em creches e pré-escolas, concepção esta presente nos 

projetos de LDB que tramitavam no Congresso.  Sancionada  em 1996, a LDB 

disciplina a educação escolar no Brasil, sendo  imprescindível seu 

conhecimento em profundidade por todos aqueles que  atuam  nas  instituições  

educacionais  e  demais órgãos  dos  sistemas  de  ensino. 
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A Educação Infantil é tratada numa seção específica da LDB/96: a seção 

II,  do Capítulo II, que se refere à educação básica. São três os artigos que 

compõem esta  seção:  

Art.  29.  A  educação  infantil,  primeira  etapa  da  educação  básica,  

tem como finalidade  o  desenvolvimento  integral  da  criança  até  

seis anos de idade, em seus aspectos  físico,  psicológico,  intelectual  

e  social,  complementando  a  ação  da família  e  da  comunidade. 

Art.  30.  A  educação  infantil  será  oferecida  em: 

I  –  creches,  ou  entidades  equivalentes,  para  crianças  de  até  

três  anos  de  idade; II  –  pré-escolas,  para  as  crianças  de  quatro  

a  seis  anos  de  idade. 

Art. 31. Na educação infantil a avaliação far-se-á mediante 

acompanhamento e registro do seu desenvolvimento, sem o objetivo 

de promoção, mesmo para o acesso  ao  ensino  fundamental. 

 

É na LDB de 1996 que a Educação Infantil é reconhecida pela primeira 

vez, na lei maior da educação, como uma etapa da educação básica. Além  

desses  artigos específicos, há outras diretrizes e normas na LDB que dizem  

respeito à Educação Infantil, e que devem ser mencionadas quando se trata  

da questão da elaboração e implementação de propostas educacionais para a 

Educação Infantil. Entre elas, destacam-se as que tratam das competências 

específicas da União, dos estados, municípios, instituições e professores, com  

relação a essa etapa da educação básica.  

Mesmo apontada nos documentos legais enquanto primeira etapa da 

Educação Básica, a ser ofertada pelo sistema público, em especial na esfera 

municipal, existe um descompasso entre a prática de direito e prática de fato. 

Entre o que se entende por educação para infância enquanto espaço de 

libertação, ou o que se  apresenta em muitos momentos apenas enquanto 

espaço de reprodução da lógica dominante.  

Neste sentido, novos arranjos sociais e políticos foram surgindo e sendo 

aceitos pela sociedade no que concerne ao atendimento da educação da 

infância, mas é preciso estar atento para que estes não percam a essência e 

caráter de uma educação popular, não no sentido de que popular seja para 

populações pobres, pois como disse Martí: 
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Educação popular não quer dizer exclusivamente educação da classe 

pobre; mas que todas as classes da nação, que é o mesmo que o 

povo, sejam bem educadas. Assim como não há nenhuma razão para 

que se eduque o rico e não o pobre, que razão há para que se 

eduque o pobre e não o rico? Todos são iguais (2001, p. 375). 

Segundo Mészáros “a transformação social emancipadora, radical, 

requerida, é inconcebível sem uma concreta e ativa contribuição da educação 

no seu sentido amplo” (2005, p.76).  Assim, pensar o papel da educação para 

infância, orientado pela única perspectiva efetivamente viável de ir para além 

do capital é absolutamente crucial para esse propósito. 

Apresentamos a seguir considerações sobre a implementação de 

políticas para infância, especialmente, na educação infantil no município de 

Quatipuru-PA. 

 

ANÁLISE SITUACIONAL 

A educação infantil tem-se revelado primordial para uma aprendizagem 

efetiva. Ela socializa, desenvolve habilidades, melhora o desempenho escolar 

futuro, propiciando à criança possibilidades de resultados satisfatórios no 

ensino fundamental, diante dessa assertiva a educação infantil é um alicerce 

da aprendizagem, aquela que deixa a criança motiva a aprender. Ademais, se 

faz necessário considerar que a criança está inserida numa sociedade em 

contínuo processo de mudança, quer seja no âmbito legal, cultural, tecnológico, 

entre outros aspectos, os quais interferem diretamente na sua vida. 

Para compor um diagnóstico da oferta de educação infantil no município 

de Quatipuru, foi realizado levantamento de dados em sites oficiais tais como 

IBGE, Observatório do PNE, Ministério da Educação (SASE/MEC) dentre 

outros de modo a subsidiar a definição da meta e de estratégias exequíveis, 

considerando as demandas dos locais de ensino e as necessidades imediatas 

das comunidades escolares e locais. 

Dessa forma, este documento que será orientador e articulador da 

educação do município de Quatipuru, para os próximos dez anos, deve 

fornecer todas as orientações pertinentes para que as metas e estratégias 

propostas supram as necessidades enfrentadas nesse nível de ensino.  
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Em Quatipuru a Educação Infantil vem sendo atendida exclusivamente 

pela rede municipal, sendo que este atendimento tem se concentrado somente 

na pré-escola no meio urbano e rural conforme indicado na tabela abaixo: 

        Tabela 1: Matrícula na Educação Infantil por localização e dependência administrativa 

Fonte: SEMED 

 

A Educação Infantil no município vem sendo ofertada prioritariamente na 

pré-escola e mesmo com essa prioridade ainda existe um grande número de 

crianças com idade de 4 a 5 anos que precisam ser inseridos no processo de 

escolarização conforme mostra a tabela abaixo: 

Tabela 2: População e Atendimento em Pré-Escola 

 2012 2013 2014 

População residente no município de 4 a 5 anos 566 571 576 

População matriculada na pré-escola de 4 a 5 anos     398    434    446 

População fora da pré-escola de 4 a 5 anos     168    137    130 

Fonte: SEMED 

 

Conforme observamos no quadro em destaque, há um crescimento no 

atendimento das crianças de 4 a 5 anos de idade entre os anos de 2012 a 

2014, no entanto, não se pode dizer o mesmo quanto às crianças de 0 a 3 

anos, pois não existe o atendimento da demanda da população nessa faixa 

etária conforme mostra tabela a seguir: 

Tabela 4: População e Atendimento em Creche 

 2012 2013 2014 

População residente no município de 0 a 3 anos 852 836 836 

População matriculada na creche de 0 a 3 anos 0 0 0 

População fora da creche de 0 a 3 anos 852 836 836 

Fonte: SEMED 

 

EDUCAÇÃO INFANTIL 

 

Ano 

Municipal Estadual Privada 

Creche Pré-escola Creche Pré-escola Creche Pré-escola 

Urb. Rur. Urb. Rur. Urb. Rur. Urb. Rur. Urb. Rur. Urb. Rur. 

2012 0 0 205 226 0 0 0 0 0 0 0 0 

2013 0 0 201 223 0 0 0 0 0 0 0 0 

2014 0 0 211 235 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Conforme observamos no quadro acima, é urgente a necessidade de 

atendimentos as crianças de 0 a 3 anos, pois há um grande número de 

crianças nessa faixa etária sem acesso a escola. Assim como é urgente 

também, a construção de creches para atender essa grande demanda social.   

 Segundo diagnóstico realizado junto aos professores e gestores da rede 

municipal, o maior problema enfrentado no município quanto ao oferecimento 

da educação infantil é inexistência de espaço físico condizente com as normas 

técnicas. 

A não oferta de vagas para Educação Infantil em creche evidencia a 

necessidade de envidar maiores esforços para atender aos alunos deste nível, 

garantindo o desenvolvimento integral da criança até cinco anos de idade, em 

seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social, complementando a ação 

da família e da comunidade.  

Ampliar a oferta da educação infantil hoje é o grande desafio do 

município para os próximos dez anos. Como podemos observar a meta em 

destaque, objetiva assegurar a universalização do atendimento às crianças de 

4 a 5 anos de idade e ampliar a oferta de Educação Infantil de forma a atender, 

no mínimo, 50% das crianças de 0 a 3 anos até o final da vigência deste Plano. 

Para alcançar a meta 1- Educação Infantil foram elaboradas estratégias 

que se construirão meios eficazes de expansão das matrículas garantindo o 

direito de acesso e permanência das crianças de 0 a 5 anos com qualidade 

Educação Infantil. 

 

META 1: 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, no mínimo, 50% (Cinquenta por cento) 

das crianças de até 3 (três) anos até o final da vigência deste PME. 

ESTRATÉGIAS 

1.1. Definir, em regime de colaboração com o Estado, metas de expansão das 

respectivas redes públicas de educação infantil segundo padrão nacional de 

qualidade, considerando as peculiaridades locais; 
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1.2. Realizar, periodicamente, em regime de colaboração, levantamento da 

demanda por creche para a população de até 3 (três) anos, como forma de 

planejar a oferta e verificar o atendimento da demanda manifesta; 

1.3. Estabelecer, no primeiro ano de vigência do PME, normas, procedimentos 

e prazos para definição de mecanismos de consulta pública da demanda das 

famílias por creches; 

1.4. Manter e ampliar, em regime de colaboração e respeitadas as normas de 

acessibilidade, programa nacional de construção e reestruturação de escolas, 

bem como de aquisição de equipamentos, visando à expansão e à melhoria da 

rede física de escolas públicas de educação infantil; 

1.5. Implantar, até o segundo ano de vigência deste PME, avaliação da 

educação infantil, a ser realizada a cada 2 (dois) anos, com base em 

parâmetros nacionais de qualidade, a fim de aferir a infraestrutura física, o 

quadro de pessoal, as condições de gestão, os recursos pedagógicos, a 

situação de acessibilidade, entre outros indicadores relevantes; 

1.6. Promover a formação inicial e continuada dos (as) profissionais da 

educação infantil, garantindo, progressivamente, o atendimento somente por 

profissionais com formação superior; 

1.7. Estimular a articulação entre pós-graduação, núcleos de pesquisa e cursos 

de formação para profissionais da educação, de modo a garantir a elaboração 

de currículos e propostas pedagógicas que incorporem os avanços de 

pesquisas ligadas ao processo de ensino-aprendizagem e às teorias 

educacionais no atendimento da população de 0 (zero) a 5 (cinco) anos; 

1.8. Fomentar o atendimento das populações do campo, por meio do 

redimensionamento da distribuição territorial da oferta, limitando a nucleação 

de escolas e o deslocamento de crianças, de forma a atender às 

especificidades dessas comunidades, garantido consulta prévia e informada; 

1.9. Priorizar o acesso à educação infantil e fomentar a oferta do atendimento 

educacional especializado complementar e suplementar aos (às) alunos (as) 

com deficiência, transtorno espectro autismo - TEA e altas habilidades ou 

superdotação, assegurando a educação bilíngue para crianças surdas e a 

transversalidade da educação especial nessa etapa da educação básica; 
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1.10. Implementar, em caráter complementar, programas de orientação e apoio 

às famílias, por meio da articulação das áreas de educação, saúde e 

assistência social, com foco no desenvolvimento integral das crianças de até 3 

(três) anos de idade; 

1.11. Preservar as especificidades da educação infantil na organização da rede 

escolar municipal, garantindo o atendimento da criança de 0 (zero) a 5 (cinco) 

anos em estabelecimentos que atendam a parâmetros nacionais de qualidade, 

e a articulação com a etapa escolar seguinte, visando ao ingresso do (a) 

aluno(a) de 6 (seis) anos de idade no ensino fundamental; 

1.12. Fortalecer o acompanhamento e o monitoramento do acesso e da 

permanência das crianças na educação infantil, em especial dos beneficiários 

de programas de transferência de renda, em colaboração com as famílias e 

com os órgãos públicos de assistência social, saúde e proteção à infância; 

1.13. Promover a busca ativa de crianças em idade correspondente à 

educação infantil, em parceria com órgãos públicos de assistência social, 

saúde e proteção à infância, preservando o direito de opção da família em 

relação às crianças de até 3 (três) anos; 

1.14. Assegurar gradativamente o acesso à educação infantil em tempo 

integral, para todas as crianças de 0 (zero) a 5 (cinco) anos, conforme 

estabelecido nas Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil. 

 

     META 2- ENSINO FUNDAMENTAL 

O grande desafio do Brasil no século XXI é conseguir universalizar a 

oferta de educação a todas as suas crianças e jovens nos 5.560 municípios 

existentes no país. Esse desafio, que já parece significativo, é maior ainda 

quando se observa que não basta oferecer educação, mas uma educação de 

qualidade, aquela capaz de criar condições para a obtenção de um futuro mais 

digno para grande parte da população, que hoje vive na linha da pobreza ou 

mesmo abaixo dessa linha. 

Segundo Soares (2007) na educação básica brasileira, o insuficiente 

desempenho dos alunos em relação à aquisição dos conhecimentos, saberes e 

habilidades esperadas ao final dos anos de escolarização, a repetência, a 
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evasão, a distorção idade-série, apontados pelo Sistema Nacional de Avaliação 

da Educação Básica (SAEB) demonstram a urgência em se investir no 

processo de qualificação do ensino oferecido. Trata-se, no entanto, de uma 

qualidade específica, uma qualidade social. 

O Ministério da Educação (MEC) vem atuando em parceria com os 

sistemas de ensino na construção de políticas, programas e ações capazes de 

impulsionar o processo de educação qualitativa à população e por meio de sua 

Secretaria de Educação Básica (SEB), “consolida sua qualidade social em 

quatro eixos norteadores: a) inclusão educacional; b) democratização de 

gestão; c) redefinição da política de financiamento da educação; d) formação e 

valorização dos profissionais da educação. Dentre as ações desenvolvidas está 

o ensino fundamental de nove anos com a matrícula das crianças aos seis 

anos” (SOARES, 2007, p. 75). 

O propósito de ampliar o período de escolaridade compulsória, que 

garante o acesso de crianças de seis anos na escola, consiste em assegurar a 

toda criança tempo maior de convívio escolar com amplas oportunidades 

educativas. Isto acontece principalmente, com as crianças oriundas de 

segmentos menos favorecidos da sociedade, são as que geralmente 

apresentam maiores dificuldades de acesso ao processo de escolarização na 

faixa etária de seis anos, pois seu primeiro contato com a escrita, muitas vezes, 

ocorre apenas ao ingressar na escola. Assim, sendo atendidas aos seis anos, 

as crianças terão um tempo mais longo de experiência escolar, construindo 

dessa maneira maiores oportunidades de sucessos nos anos seguintes do 

ensino fundamental. 

A necessidade de ampliar o ensino fundamental já fora sinalizado pela 

Lei de Diretrizes e Base da Educação Nacional – Lei nº 9.394/96 que apontou 

para um ensino obrigatório de nove anos de duração ao iniciar-se aos seis 

anos de idade, o que por sua vez tornou-se meta da Educação Nacional pela 

Lei nº 10.172/2001 que aprovou o Plano Nacional de Educação. Finalmente, 

em 06 de fevereiro de 2006, a Lei nº 11.274/2006 instituiu o ensino 

fundamental de nove anos de duração com a inclusão das crianças de seis 

anos de idade. 
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Com a aprovação da Lei nº 11.274 um quantitativo expressivo de 

crianças foi incluído no sistema educacional brasileiro especialmente aquelas 

pertencentes aos setores populares, uma vez que as crianças de seis anos de 

idade das classes média e alta já se encontram majoritariamente, incorporada 

ao sistema de ensino fundamental. Contudo, é importante ressaltarmos que, o 

ensino fundamental, assumido como direito público subjetivo e, portanto, objeto 

de recenseamento da escola pública pressupõe que seja considerada a 

organização federativa e o regime de colaboração entre os sistemas de ensino 

estaduais e municipais e do Distrito Federal.  

A universalização do ensino fundamental em sua gênese objetiva 

aumentar os índices de escolarização da população reduzindo 

consequentemente os índices de exclusão social e violência, melhorando as 

condições de vida dos mais carentes, oferecendo assim condições dignas a 

todas as crianças atualmente sem assistência e proporcionando assim um 

futuro melhor a todos os brasileiros, mesmo porque é através da educação que 

se espera melhorias em nosso país. 

Neste sentido, as propostas apresentadas neste Plano de Educação no 

que se refere ao Ensino Fundamental refletem a efetivação de ações 

administrativo-pedagógicas concretas, planejamentos e diretrizes legais e 

curriculares que buscam assegurar o atendimento integral das crianças e 

adolescentes em seus aspectos físicos, psicológicos, intelectual e social. Além 

de metas para a expansão do atendimento com garantia de qualidade. 

Qualidade que implica garantir uma educação com base nas múltiplas 

dimensões e na especificidade do tempo da infância, do qual também fazem 

parte as crianças quatipuruenses.  

 

ANÁLISE SITUACIONAL 

A primeira parte da meta pode não parecer tão distante. Atualmente, 

93,4% das pessoas desta faixa etária estão matriculadas, segundo dados 

do Observatório do PNE. No entanto, em números absolutos é um desafio 

enorme: são 500 mil crianças e adolescentes fora da escola. “São pessoas 

que, geralmente, estão nas camadas mais vulneráveis da população, então, do 

ponto de vista da equidade, são as que mais precisam da escola” 

http://www.observatoriodopne.org.br/
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No município de Quatipuru, nos últimos três (3) anos, o atendimento no 

Ensino Fundamental vem crescendo, no entanto, ainda temos um número 

significativo de alunos, na faixa etária de 6 a 14 anos, fora da escola, conforme 

podemos observa na tabela a seguir:  

 

Tabela 5: População e atendimento no Ensino fundamental de 6 a 14 anos 

 2012 2013 2014 

População residente no município de 6 a 14 anos 2.621 2.712 2.724 

População matriculada no ensino fundamental de 6 a 14 anos    

População fora da escola de ensino fundamental de 6 a 14 anos    

Fonte: SEMED 

 

Mesmo tendo menos de 10% dos alunos em idade obrigatória fora da 

escola, o desafio do município, até o último ano de vigência deste PME, é 

assegurar a universalização do Ensino Fundamental de 9 anos para toda a 

população de 6 a 14 anos e garantir que 95% concluam essa etapa na idade 

recomendada. Para que essa meta seja alcançada com qualidade é preciso 

que sejam tomadas providencias não só de cunho pedagógico, mas também 

estrutural, pois segundo o diagnóstico realizado, num quantitativo de unidades 

escolares do território municipal (municipais e estaduais) responsáveis pelo 

atendimento aos educandos nessa faixa etária faltam salas de leitura, de 

professores, multifuncionais, de informática, salas de aulas adequadas para 

desenvolver o programa mais educação, ausência de brinquedoteca nas 

unidades de educação infantil, falta de recursos de multimídias. Considerando 

a rede municipal de ensino que atende aos anos iniciais a estrutura física de 

muitas escolas ainda está longe de proporcionar atendimento de qualidade, 

pois faltam: salas de aula adequadas, biblioteca, áreas para a prática de 

esportes, recreação e atividades artísticas, culturais, laboratórios e 

equipamentos de informática e fácil acesso aos alunos com necessidades 

especiais, como cadeirantes e deficientes visuais. 

O acesso e permanência na escola é dever do município e, para tanto, 

há de se dar continuidade a esta garantia, proporcionando condições para que 

o educando obtenha êxito. Para isso, faz-se necessário que, cada vez mais, se 

promova a qualificação dos professores e que a formação continuada faça 
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parte do desejo de cada profissional envolvido com a educação bem como, 

necessita-se de um real comprometimento para que se efetivem ações que o 

levem a alcançar seu objetivo com uma aprendizagem sólida, abrangente e 

atual. 

Faz-se necessário, também, promover com maior intensidade atividades 

extracurriculares na própria escola, pois, trata-se de uma forma de melhorar os 

relacionamentos nas instituições, de fazer com que pais, alunos e professores 

se conheçam melhor e possam interagir, unindo-se pelo mesmo objetivo. 

O propósito do município é que o aluno tenha acesso à escola e 

aprenda, chegando ao final da fase de Alfabetização dominando a leitura, 

interpretação, escrita, operações, etc. Para que isto aconteça é preciso que o 

espaço escolar seja acolhedor, educativo e que eles tenham condições 

pedagógicas e materiais que facilitem esta aprendizagem. 

O currículo, a organização escolar e os calendários precisam ser 

adequados às realidades dos alunos, levando em consideração sua cultura, 

identidade e saberes. O Ensino Fundamental é um direito do aluno e dever do 

Estado; o município não deve priorizar apenas o acesso, mas a permanência e 

a qualidade desse processo. 

   

META 2:  universalizar o ensino fundamental de 9 (nove) anos para toda a 

população de 6 (seis) a 14 (quatorze) anos e garantir que pelo menos 95% 

(noventa e cinco por cento) dos alunos concluam essa etapa na idade 

recomendada, até o último ano de vigência deste PME. 

ESTRATÉGIAS 

2.1. Fortalecer o acompanhamento e o monitoramento do acesso, da 

permanência e do aproveitamento escolar dos beneficiários de programas de 

transferência de renda, bem como das situações de discriminação, 

preconceitos e violências na escola, visando ao estabelecimento de condições 

adequadas para o sucesso escolar dos (as) alunos (as), em colaboração com 

as famílias e com órgãos públicos de assistência social, saúde e proteção à 

infância, adolescência e juventude; 
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2.2. Elaborar e encaminhar ao Conselho Municipal de Educação, precedida de 

consulta pública municipal, proposta de direitos e objetivos de aprendizagem e 

desenvolvimento para os (as) alunos (as) do ensino fundamental; 

2.3. Criar mecanismos para o acompanhamento individualizado dos (as) alunos 

(as) do ensino fundamental; 

2.4. Promover a busca ativa de crianças e adolescentes fora da escola, em 

parceria com órgãos públicos de assistência social, saúde e proteção à 

infância, adolescência e juventude; 

2.5. Desenvolver tecnologias pedagógicas que combinem, de maneira 

articulada, a organização do tempo e das atividades didáticas entre a escola e 

o ambiente comunitário, considerando as especificidades da educação 

especial, das escolas do campo; 

2.6. Disciplinar, no âmbito do sistema de ensino, a organização flexível do 

trabalho pedagógico, incluindo adequação do calendário escolar de acordo 

com a realidade local, a identidade cultural e as condições climáticas da região; 

2.7.  Promover a relação das escolas com instituições e movimentos culturais, 

a fim de garantir a oferta regular de atividades culturais para a livre fruição dos 

(as) alunos (as) dentro e fora dos espaços escolares, assegurando ainda que 

as escolas se tornem polos de criação e difusão cultural; 

2.8. Incentivar a participação dos pais ou responsáveis no acompanhamento 

das atividades escolares dos filhos por meio do estreitamento das relações 

entre as escolas e as famílias; 

2.9. Desenvolver formas alternativas de oferta do ensino fundamental, 

garantida a qualidade, para atender aos filhos e filhas de profissionais que se 

dedicam a atividades de caráter itinerante; 

2.10. Ampliar a data corte municipal para matrículas no ensino fundamental de 

01 de março para 30 de junho; 

2.11. Garantir a oferta de vagas, através da construção e ampliação de prédios 

escolares, assim como a adequação de espaços físicos existentes,  atendendo 

aos padrões mínimos de qualidade. 

 

                       META 3- ENSINO MÉDIO  



Plano Municipal de Educação 
Decênio 2015/2025 

28 

 

 

 A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN/1996), em 

seu artigo 21, afirma que o Ensino Médio é a etapa final da educação básica, 

ou seja, conclui uma etapa de escolarização geral, visando à formação para a 

cidadania, para o mundo do trabalho e para o prosseguimento de estudos. 

 Neste sentido, o Ensino Médio revela-se como direito público subjetivo e 

como dever do Estado na sua oferta gratuita a todos. Os estabelecimentos 

escolares que ministram esta última etapa da Educação Básica, deverão 

estruturar seus projetos pedagógicos tendo em vista a finalidade, exposta no 

artigo 35º da LDBN 9.394/96, que é a seguinte:   

I. a consolidação e o aprofundamento dos conhecimentos adquiridos no 

ensino fundamental, possibilitando o prosseguimento de estudos;  

II. a preparação básica para o trabalho e a cidadania do  educando, para 

continuar aprendendo, de modo a ser capaz de se adaptar com 

flexibilidade a novas condições de ocupação ou aperfeiçoamento 

posteriores;  

III. o aprimoramento do educando como pessoa humana, incluindo a 

formação ética e o desenvolvimento da autonomia intelectual e do 

pensamento crítico;   

IV. a compreensão dos fundamentos científico-tecnológicos dos processos 

produtivos, relacionando a teoria com a prática, no ensino de cada 

disciplina. 

  

 A LDB, afirma ainda que sendo atendida a formação geral do educando, 

poderá oferecer também, formação para o exercício de profissões técnicas. A 

articulação entre o Ensino Médio e a técnica profissionalizante pode ocorrer de 

forma:  

 Integrada: na mesma escola em que o  estudante  cursa o Ensino Médio, 

sendo que requer uma única matrícula; 

 Concomitante: pode ou não ser ministrada na mesma instituição em que 

o estudante cursa o Ensino Médio, sendo facultativo o convênio entre as 

distintas instituições; 

 Subsequente: oferecida aos estudantes que já tenham concluído o 

Ensino Médio.  
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 A Resolução CNE/CEB, de 26 de junho de 1998, trata das Diretrizes 

Nacionais para o Ensino Médio e aponta três grandes princípios para sua 

consolidação. Sobre a  Estética da Sensibilidade, primeiro princípio,  a ênfase  

está  em se estimular a criatividade, o espírito inventivo, a curiosidade, como 

também colaborar na construção de jovens capazes de suportar as 

inquietações e incertezas do mundo contemporâneo.  

 O segundo princípio, o da  Política da Igualdade, tem como premissa 

básica o conhecimento e o reconhecimento dos direitos e deveres que 

sustentam a cidadania, buscando construir jovens cidadãos que possam 

vivenciar em seu cotidiano o acesso aos bens sociais e culturais, sendo 

protagonistas de sua vida pessoal e profissional.  

 O princípio da  Ética da Identidade  pretende que os jovens possam 

buscar superar dicotomias e situações entre o “mundo da moral e o mundo da 

matéria”, as dimensões pública e a privada, a fim de colaborar na construção 

de pessoas sensíveis e igualitárias em seu meio.  

  No Brasil, o Ensino Médio tem a duração mínima de 3 anos, apenas um  

terço dos jovens de 15 a 17 anos consegue chegar ao final da Educação 

Básica. Uma outra parte está na escola, porém ainda retida no ensino 

fundamental. Isso  faz com que a taxa bruta de matrícula no ensino médio seja 

de pouco mais de 50% enquanto no ensino fundamental a taxa de escolaridade 

é superior a 95% da faixa de 7 a 14 anos. Para escolarizar toda a população 

até 15 ou 17anos, é necessário incluir quase metade da faixa etária. Se o 

ensino fundamental definitivamente deixou de ser um segmento de exclusão no 

país, a rachadura social deslocou-se assim para o ensino médio com um 

movimento, todavia, que vem do ensino fundamental.   

 

ANÁLISE SITUACIONAL 

É exatamente este momento de se pensar qual a escola de ensino 

médio que se pode organizar para esta população que nunca esteve nela. Os 

dados da população de jovens na faixa etária de 15 a 17 anos é um total de 

xxxxx, sendo que deste cerca de xxxxx alunos residem no meio urbano e um 

número maior em 2010 residia no meio rural, xxxxx. Os dados mostram que 
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Quatipuru contraria um pouco a média nacional e estadual, onde a maioria da 

população encontrava-se na área urbana. Como nos mostra a tabela abaixo:  

 

Tabela 7: Total de População na Faixa Etária de 15 a 17 anos 

POPULAÇÃO NA FAIXA ETÁRIA 

Urbano  

Rural  

Total  

                 Fonte: IBG 2010 

 

A projeção do total de pessoas na faixa etária de 15 a 17 que 

demandará atendimento educacional, prioritariamente de Ensino Médio por 

parte da Rede Estadual de Ensino no município de Quatipuru é de xxxxx até 

2024, como aparece na tabela abaixo: 

 

Tabela 8: Projeção da população de 15 a 17 anos até 2024 

Ano 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Quantidade           

              Fonte: SEMED  

No que tange aos indicadores educacionais os dados mostram que no 

Brasil cerca de 84, 3% dos jovens na faixa etária de 15 a 17 anos frequentam a 

escola. O Estado do Pará esse percentual é um pouco superior à média 

nacional, chegando a 85, 6%. Já no Município de Quatipuru o percentual está 

abaixo da média nacional e do Estado, chegando em 2013 a xxx%. Como 

mostra os gráficos abaixo:  

 

Gráfico 10: Percentual da população de 15 a 17 anos que frequenta a escola 

 

                         

                          Brasil                                         Pará                                   Quatipuru 

            Fonte: IBG 2010, PNAD 2013 

 

xxx 

80,2% 

 

85,6% 

 

85,6% 

 

84,3% 

84,3% 
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Se considerarmos a taxa de escolarização líquida no ensino médio da 

população de 15 a 17 anos. Os dados nos mostram que a população nessa 

faixa etária no Brasil corresponde a 55, 3%. No Pará esse percentual cai para 

40,2%. E em Quatipuru a queda é ainda maior, cerca de xx% (IBG 2010, PNAD 

2013). Como evidencia os gráficos abaixo: 

 

Gráfico 11: Taxa de escolarização líquida no ensino médio da população de 15 a 17 anos 

 

                             

                        Brasil                                        Pará                                    Quatipuru 

         Fonte: IBG 2010, PNAD 2013 

 

Os dados nos mostram que a Rede Estadual de Ensino para atingir a 

meta nacional de 85% de taxa liquida de matrículas no Ensino Médio para a 

faixa etária de 15 a 17 anos, no município de Quatipuru precisa garantir a 

expansão de matrículas até o final do Plano Nacional, em cerca 55%.   

A disparidade entre o percentual da população na idade de 15 a 17 

frequentando a escola (80, 2%) e a taxa liquida de atendimento de Ensino 

Médio nessa mesma faixa etária (26,3%) nos revela a distorção idade e série 

de atendimento nessa faixa etária (IBG 2010, PNAD 2013). 

 

Tabela 9: Atendimento Ensino Médio – Rede Estadual no município 

ATENDIMENTO 

Urbano  

Rural  

Total  

Fonte: Censo Educacional 2013- MEC/INEP 

Os dados da tabela acima revelam que o grande desafio para a 

expansão da taxa liquida de matrículas no Ensino Médio é para o meio rural, 

pois para uma população de xxxxxx em 2010 (IBGE, 2010). Somente xxxx 

cursavam o Ensino Médio em 2013 (MEC, INEP).  

 

xxxx 

 

26,3% 

 

40,2% 

 

40,2% 

 

55,3% 

55,3% 
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Os dados da Matrícula Inicial do Censo Educacional 2014 nas xxxx 

Escolas Estaduais que ofertam Ensino Médio tanto no meio urbano quanto 

rural revelam um pequeno aumento em relação ao Censo de 2013 e confirma 

que maior atendimento de matrículas nas escolas localizadas na área urbana 

(xxxxxx) em relação às escolas do campo (xxxx) conforme tabela abaixo: 

 

Tabela 10: Matrícula Ensino Médio Rede Estadual por Escola -2014 

Matrícula Escolas Urbana 

EEEM.   

EEEM   

Matrículas escolas Rural 

EEEM   

EEEM   

Total Geral  

                 Fonte: Censo Educacional 2014, SEDUC 

META 3: universalizar, até 2016, o atendimento escolar para toda a população 

de 15 (quinze) a 17 (dezessete) anos e elevar, até o final do período de 

vigência deste PME, a taxa líquida de matrículas no ensino médio para 85% 

(oitenta e cinco por cento). 

ESTRATÉGIAS 

3.1. Buscar mecanismos junto ao governo estadual para implementar nas 

escolas de ensino médio ações estratégicas que possam incentivar práticas 

pedagógicas com abordagens interdisciplinares estruturadas pela relação entre 

teoria e prática, por meio de currículos escolares que organizem, de maneira 

flexível e diversificada, conteúdos obrigatórios e eletivos articulados em 

dimensões como ciência, trabalho, linguagens, tecnologia, cultura e esporte, 

garantindo-se a aquisição de equipamentos e laboratórios, a produção de 

material didático específico, a formação continuada de professores e a 

articulação com instituições acadêmicas, esportivas e culturais; 

3.2. Colaborar com o poder público estadual na garantia da fruição de bens e 

espaços culturais, de forma regular, bem como a ampliação da prática 

desportiva, integrada ao currículo escolar; 
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3.3. Implantar programas e ações de correção de fluxo do ensino fundamental, 

por meio do acompanhamento individualizado do (a) aluno (a) com rendimento 

escolar defasado e pela adoção de práticas como aulas de reforço no turno 

complementar, estudos de recuperação e progressão parcial, de forma a 

reposicioná-lo no ciclo escolar de maneira compatível com sua idade; 

3.4. Estimular em colaboração com o poder público estadual e municipal a 

expansão das matrículas gratuitas de ensino médio integrado à educação 

profissional, observando-se as peculiaridades das populações do campo, 

ribeirinhas e das pessoas com deficiência; 

3.5. Estruturar e fortalecer o acompanhamento e o monitoramento do acesso e 

da permanência dos e das jovens beneficiários (as) de programas de 

transferência de renda, no ensino médio, quanto à frequência, ao 

aproveitamento escolar e à interação com o coletivo, bem como das situações 

de discriminação, preconceitos e violências, práticas irregulares de exploração 

do trabalho, consumo de drogas, gravidez precoce, em colaboração com as 

famílias e com órgãos públicos de assistência social, saúde e proteção à 

adolescência e juventude; 

3.6. Promover a busca ativa da população de 15 (quinze) a 17 (dezessete) 

anos fora da escola, em articulação com os serviços de assistência social, 

saúde e proteção à adolescência e à juventude; 

3.7. Buscar mecanismos junto a esfera estadual para implantar programas de 

educação e de cultura para a população urbana e do campo de jovens, na faixa 

etária de 15 (quinze) a 17 (dezessete) anos, e de adultos, com qualificação 

social e profissional para aqueles que estejam fora da escola e com defasagem 

no fluxo escolar; 

3.8. Redimensionar a oferta de ensino médio nos turnos diurno e noturno, bem 

como a distribuição territorial das escolas de ensino médio, de forma a atender 

a toda a demanda, de acordo com as necessidades específicas dos (as) alunos 

(as); 

3.9. Desenvolver formas alternativas de oferta do ensino médio, garantida a 

qualidade, para atender aos filhos e filhas de profissionais que se dedicam a 

atividades de caráter itinerante; 
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3.10. Implementar políticas de prevenção à evasão motivada por preconceito 

ou quaisquer formas de discriminação, criando rede de proteção contra formas 

associadas de exclusão; 

3.11. Estimular a participação dos adolescentes nos cursos das áreas 

tecnológicas e científicas. 

3.12. Garantir a oferta de vagas, através da construção e ampliação de prédios 

escolares, assim como a adequação de espaços físicos existentes, atendendo 

aos padrões mínimos de qualidade; 

 

    

         META 4- EDUCAÇÃO ESPECIAL  

 A Educação Especial foi definida pelo Conselho Nacional de Educação no 

Parecer CNE/CEB nº 7/2010, como modalidade de ensino transversal a todas 

as etapas e outras modalidades e também como parte integrante da educação 

regular, devendo ser prevista no projeto político-pedagógico da unidade 

escolar. 

 Essa regulação atende ao que foi preconizado na Convenção sobre os 

Direitos das Pessoas com Deficiência (ONU/2006), que no Brasil foi regulada 

por meio do Decreto nº 6949/2009. Desta forma, o nosso país assumiu o 

compromisso de afiançar o acesso das pessoas com deficiência a um sistema 

educacional inclusivo em todos os níveis.  

 Tal acordo sugere a adoção de medidas que garantam as condições para 

a efetiva participação das pessoas com deficiência, de forma a impedir a 

exclusão do sistema educacional. 

 A presente análise diagnóstica aponta também a necessidade da 

implementação das políticas de inclusão advindas da Política Nacional de 

Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva, regulamentada pelo 

Decreto n.º 6.751/2008, o qual foi revogado e, substituído, pelo Decreto n.º 

7.611/2011 sem esquecer a manifestação do Conselho Nacional de Educação, 

a qual registrada no Parecer CNE/CEB n.º 13/2009, que decide as Diretrizes 

Operacionais para o Atendimento Educacional Especializado na Educação 

Básica, modalidade Educação Especial e a Resolução CNE/CEB n.º 04/2009, 

que institui tais diretrizes, cujos documentos registram a expressivo 
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crescimento das matrículas das pessoas com deficiência na escola regular 

inclusiva.  

 Assim, é necessário compreender que essas regulações 

operacionalizaram a educação especial, como parte integrante das políticas de 

educação inclusiva, centrada no atendimento educacional especializado (AEE), 

cujo objetivo é identificar aptidões e necessidades dos estudantes, dispondo 

recursos de acessibilidade, a partir de atividades pedagógicas específicas que 

gerem acesso aos conteúdos escolares.  

 Partindo do ponto do que estabelece a legislação em vigor, o atendimento 

não substitui a escolarização em classe comum, o que obriga a oferta de 

atividades no contra turno em salas de recursos multifuncionais na escola, de 

outras escolas públicas ou em centros de AEE. 

 Assim, para a concretização do AEE, os sistemas de ensino devem 

matricular os estudantes com deficiência, transtornos globais do 

desenvolvimento e altas habilidades/superdotação nas classes comuns do 

ensino regular e, cumulativamente, no atendimento educacional especializado 

(AEE).  

 Registra-se ainda que as Diretrizes Operacionais para o Atendimento 

Educacional Especializado na Educação Básica, situa que o projeto 

pedagógico da escola de ensino regular deve constar a oferta do AEE 

prevendo na sua organização: 

 

I – sala de recursos multifuncionais: espaço físico, mobiliário, 

materiais didáticos, recursos pedagógicos e de acessibilidade e 

equipamentos específicos;  

II – matrícula no AEE de alunos matriculados no ensino regular da 

própria escola ou de outra escola;  

III – cronograma de atendimento aos alunos;  

IV – plano do AEE: identificação das necessidades educacionais 

específicas dos alunos, definição dos recursos necessários e das 

atividades a serem desenvolvidas;  

V – professores para o exercício da docência do AEE;  

VI – outros profissionais da educação: tradutor e intérprete de Língua 

Brasileira de Sinais, guia-intérprete e outros que atuem no apoio, 

principalmente às atividades de alimentação, higiene e locomoção;  
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VII – redes de apoio no âmbito da atuação profissional, da formação, 

do desenvolvimento da pesquisa, do acesso a recursos, serviços e 

equipamentos, entre outros que maximizem o AEE (RESOLUÇÃO 4/ 

2009).  

 

 Considerando-se tais conjecturas, passa-se a análise das informações 

relativas ao atendimento educacional conferido ao público da meta 4- 

Educação Especial Inclusiva  no município de Quatipuru. 

 

ANÁLISE SITUACIONAL 

 Considerando as aferições oficiais do Ministério da Educação - MEC, 

observa-se que o atendimento da população de 4 a 17 anos de pessoas com 

deficiência no Estado do Pará quantitativamente, apresenta números que estão 

próximos da média nacional de atendimento a esse público, no qual a região 

norte e o estado do Pará estão proporcionalmente iguais com 83,5% abaixo do 

Brasil em 2,3%, cuja porcentagem é de 85,8% (OBSERVATÓRIO DO PNE, 

2013). 

Considerando os números que constam do site do Observatório do PNE 

(2013) observa-se que no Estado do Pará, a população na faixa de 4 a 17 anos 

que está na escola é 193.040 estudantes que apresentam dificuldade 

permanente de enxergar, ouvir, caminhar ou apresentam deficiência 

mental/intelectual permanente. Na mesma fonte, destaca-se que desse 

contingente populacional, são mais comuns as dificuldades de enxergar 

(71,52%) e de ouvir (21,40%), que juntas equivalem a 92,93% das crianças 

que possuem dificuldades e que matriculadas na escola. 

A análise das informações nos admite verificar que as políticas inclusivas 

apresentam resultados favoráveis no Estado do Pará, sendo que, no ano de 

2013, 95,60% das matrículas de alunos com deficiência encontram-se em 

classes comuns, conforme pode ser observado na  tabela abaixo.  

Tabela 19: Evolução da Matrícula de 2007 à 2013 na rede estadual referente a alunos com 

deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação 

matriculados em classe regular 

Ano Classes Especiais Escolas Exclusivas Classes Comuns 

2007 21,40% 3.472 25,50% 4.126 53,10% 8.607 
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2008 19,40% 3.467 23% 4.108 57,50% 10.262 

2009 10% 1.725 19,30% 3.308 70,70% 12.135 

2010 7,70% 1.495 7,90% 1.532 84,40% 16.432 

2011 3,80% 862 3,40% 768 92,80% 20.978 

2012 2,50% 638 2,80% 698 94,70% 23.748 

2013 1,80% 517 2,60% 736 95,60% 27.030 

Fonte: INEP/ censo escolar 2013/IBGE/Pnad /observatório do PNE. 

 

Assim, essa contextualização sobre a educação especial e a inclusão no 

Estado do Pará é necessária, pois as unidades federadas municipais 

colaboram em muito para o êxito dessa modalidade. O município de Quatipuru 

matriculou em 2014 xxxxx alunos e desses xxxx alunos possuem algum tipo de 

deficiência, transtorno espectro autismo - TEA e altas habilidades ou 

superdotação. Na rede estadual desse município, foram matriculados xxx 

alunos deficientes e na rede municipal xxxx, o que representa xxx% do 

atendimento. O atendimento a essa demanda acontece por meio do Centro 

Municipal de Atendimento Educacional Especializado localizado na sede do 

município de Quatipuru-PA. 

Considerando a estratégia 4.3 do PNE que prevê Implantar, ao longo 

deste PNE, salas de recursos multifuncionais e fomentar a formação 

continuada de professores e professoras para o atendimento educacional 

especializado nas escolas, é urgente a ampliação das salas de recursos 

multifuncionais, principalmente no campo, onde não existem salas de recursos 

multifuncionais implantadas. 

 

META 4: Universalizar, para a população de 4 (quatro) a 17 (dezessete) anos 

com deficiência, transtorno espectro autismo - TEA e altas habilidades ou 

superdotação, o acesso à educação básica e ao atendimento educacional 

especializado, preferencialmente na rede regular de ensino, com a garantia de 

sistema educacional inclusivo, de salas de recursos multifuncionais, classes, 

escolas ou serviços especializados, públicos ou conveniados. 

ESTRATÉGIAS 
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4.1. Garantir, no prazo de vigência deste PME, a universalização do 

atendimento escolar à demanda manifestada pelas famílias de crianças de 0 

(zero) a 3 (três) anos com deficiência, transtorno espectro autismo - TEA e 

altas habilidades ou superdotação, observado o que dispõe a Lei no 9.394, de 

20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação 

nacional; 

4.2. Implantar, ao longo deste PME, salas de recursos multifuncionais e 

fomentar a formação continuada de professores e professoras para o 

atendimento educacional especializado nas escolas urbanas, do campo, 

indígenas e de comunidades quilombolas; 

4.3. Garantir atendimento educacional especializado em salas de recursos 

multifuncionais, classes, escolas ou serviços especializados, públicos ou 

conveniados, nas formas complementar e suplementar, a todos (as) alunos (as) 

com deficiência, transtorno espectro autismo - TEA e altas habilidades ou 

superdotação, matriculados na rede pública e privada de educação básica, 

conforme necessidade identificada por meio de avaliação, ouvidos a família e o 

aluno; 

4.4. Assegurar o Centro Municipal de Atendimento Educacional Especializado 

(CMATE) já existente e criar centros multidisciplinares de apoio, pesquisa e 

assessoria, articulados com instituições acadêmicas e integrados por 

profissionais das áreas de saúde, assistência social, pedagogia e psicologia, 

para apoiar o trabalho dos (as) professores da educação básica com os (as) 

alunos (as) com deficiência, transtorno espectro autismo - TEA e altas 

habilidades ou superdotação; 

4.5. Garantir a oferta de educação bilíngue, em Língua Brasileira de Sinais - 

LIBRAS como primeira língua e na modalidade escrita da Língua Portuguesa 

como segunda língua, aos (às) alunos (as) surdos e com deficiência auditiva de 

0 (zero) a 17 (dezessete) anos, em escolas e classes bilíngues e em escolas 

inclusivas, nos termos do art. 22 do Decreto no 5.626, de 22 de dezembro de 

2005, e dos arts. 24 e 30 da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com 

Deficiência, bem como a adoção do Sistema Braille de leitura para cegos e 

surdos-cegos; 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9394.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9394.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2005/Decreto/D5626.htm#art22
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2005/Decreto/D5626.htm#art22
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4.6. Garantir a oferta  da  educação inclusiva  e  permanência dos alunos, 

vedada a exclusão do ensino regular sob alegação de deficiência e promovida 

a articulação pedagógica entre o ensino regular e o atendimento educacional 

especializado; 

4.7. Fortalecer o acompanhamento e o monitoramento do acesso à escola e ao 

atendimento educacional especializado, bem como da permanência e do 

desenvolvimento escolar dos (as) alunos (as) com deficiência, transtorno 

espectro autismo-TEA e altas habilidades ou superdotação beneficiários (as) 

de programas de transferência de renda, juntamente com o combate às 

situações de discriminação, preconceito e violência, com vistas ao 

estabelecimento de condições adequadas para o sucesso educacional, em 

colaboração com as famílias e com os órgãos públicos de assistência social, 

saúde e proteção à infância, à adolescência e à juventude; 

4.8. Fomentar no âmbito da educação municipal pesquisas voltadas para o 

desenvolvimento de metodologias, materiais didáticos, equipamentos e 

recursos de tecnologia assistiva, com vistas à promoção do ensino e da 

aprendizagem, bem como das condições de acessibilidade dos (as) estudantes 

com deficiência, transtorno espectro autismo - TEA e altas habilidades ou 

superdotação; 

4.9. Promover a articulação intersetorial entre órgãos e políticas públicas de 

saúde, assistência social e direitos humanos, em parceria com as famílias, com 

o fim de desenvolver modelos de atendimento voltados à continuidade do 

atendimento escolar, na educação de jovens e adultos, das pessoas com 

deficiência e transtorno espectro autismo - TEA com idade superior à faixa 

etária de escolarização obrigatória, de forma a assegurar a atenção integral ao 

longo da vida; 

4.10. Ampliar e apoiar as equipes de profissionais da educação para atender à 

demanda do processo de escolarização dos (das) estudantes com deficiência, 

transtorno espectro autismo - TEA e altas habilidades ou superdotação, 

garantindo a oferta de professores (as) do atendimento educacional 

especializado, profissionais de apoio ou auxiliares, tradutores (as) e intérpretes 

de Libras, guias-intérpretes para surdos-cegos, professores de Libras, 

prioritariamente surdos, e professores bilíngues; 
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4.11. Definir,  a partir da aprovação deste PME, indicadores de qualidade e 

política de avaliação e supervisão para o funcionamento de instituições 

públicas e privadas que prestam atendimento a alunos com deficiência, 

transtorno espectro autismo - TEA e altas habilidades ou superdotação; 

4.12. Promover parcerias com instituições comunitárias, confessionais ou 

filantrópicas sem fins lucrativos, conveniadas com o poder público, visando a 

ampliar as condições de apoio ao atendimento escolar integral das pessoas 

com deficiência, transtorno espectro autismo - TEA e altas habilidades ou 

superdotação matriculadas nas redes públicas de ensino; 

4.13. Promover parcerias com instituições privadas, comunitárias, 

confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos, conveniadas com o poder 

público, visando a ampliar a oferta de formação continuada e a produção de 

material didático acessível, assim como os serviços de acessibilidade 

necessários ao pleno acesso, participação e aprendizagem dos estudantes 

com deficiência, transtorno espectro autismo - TEA e altas habilidades ou 

superdotação matriculados na rede pública de ensino; 

4.14. Promover parcerias com instituições comunitárias, confessionais ou 

filantrópicas sem fins lucrativos, conveniadas com o poder público, a fim de 

favorecer a participação das famílias e da sociedade na construção do sistema 

educacional inclusivo. 

 

          META 5- ALFABETIZAÇÃO DAS CRIANÇAS  

A Lei 11.274/2006 instituiu o Ensino Fundamental de 9 anos por meio da 

redução da idade de escolarização obrigatória de 7 para 6 anos. Em 2009 a 

escolaridade obrigatória passou a ser de 4 a 17 anos de idade, e, portanto, 

incorporou a Pré-Escola e o Ensino Médio. Houve também aumento dos 

recursos repassados à Educação Básica por meio do Fundo de Manutenção e 

Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da 

Educação (FUNDEB). Todas estas medidas são fundamentais para entender o 

objetivo dessa meta. 

A alfabetização e o letramento são processos longos, mas perfeitamente 

passíveis de serem atingidos em um nível básico após a passagem da criança 
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pela educação infantil e pelos primeiros anos do Ensino Fundamental. Na 

educação Infantil a criança inicia o contato com a leitura e escrita por meio dos 

jogos, contação de história e brincadeiras que envolvem a língua escrita. 

Depois de passar pela Educação Infantil e por três anos do Ensino 

Fundamental, portanto por cinco anos de processo formal de educação, as 

crianças tem plena condição de obter as habilidades fundamentais de 

alfabetização e letramento.  

O analfabetismo no Brasil é uma realidade ainda distante do que seria 

ideal para atingir um padrão de qualidade na educação. Pesquisas 

demonstram que apesar dos avanços nos últimos anos, através da 

universalização do acesso à escola, é um problema que persiste em atingir 

milhões de brasileiros entre seis a oito anos de idade em período escolar, 

principalmente nas regiões norte e nordeste aonde os índices chegam a 27,3%, 

de acordo com dados do IBGE 2010. 

No município de Quatipuru, esta realidade não é diferente. Os dados do 

IBGE de 2010 demonstram que no ano de 2012 havia xxx% de crianças 

analfabetas, em 2013 eram xxxx% e em 2014 caiu para xxx%. Observa-se que 

esse número vem diminuindo gradativamente, mas é sabido que além das 

crianças fora da escola, grande parte dos que frequentam, são analfabetos 

funcionais. 

Diante desta realidade o Governo Federal em parceria com os Estados e 

Municípios implementou o Programa Pacto Nacional pela Alfabetização na 

Idade Certa com objetivo de assegurar que todas as crianças estejam 

alfabetizadas em Língua Portuguesa e Matemática até os oito anos de idade, 

ao final do 3º ano do Ensino Fundamental. 

Ao aderi-lo, o governo municipal se comprometeu a: alfabetizar todas as 

crianças até os oito anos de idade, ao final do 3º ano do ensino fundamental; 

reduzir a distorção idade-série na Educação Básica; melhorar o IDEB; 

contribuir para o aperfeiçoamento da formação dos professores 

alfabetizadores; e construir propostas para a definição dos direitos de 

aprendizagem e desenvolvimento das crianças nos três primeiros anos deste 

nível de ensino. 
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O programa desenvolve um conjunto integrado de ações que contribuem 

para a alfabetização e o letramento, tais como: Formação continuada, 

presencial, para os Professores Alfabetizadores; Incentivo aos professores 

para participar da formação; Ajuda de custo através de bolsa; Distribuição de 

recursos materiais do MEC como: livros didáticos, obras pedagógicas 

complementares, kit jogos pedagógicos, obras de literatura, obras de apoio 

pedagógico para os professores. 

O que podemos inferir, a partir da vivência do programa em Quatipuru, é 

que, o mesmo requer um acompanhamento do que é planejado até as ações 

de ensino que de fato forem vivenciadas em sala de aula, utilizando-se 

instrumentos variados que permitam analisar a progressão dos estudantes e 

suas relações com as estratégias didáticas adotadas. Nesse processo, é 

importante estar atento que o planejamento requer que o professor defina os 

objetivos, ou seja, tenha clareza do que se pretende dos alunos com relação à 

aprendizagem. 

Para garantir que todas as crianças, no máximo, até o final do 3º ano do 

Ensino Fundamental sejam alfabetizadas foram elaboradas as estratégias a 

seguir: 

 

META 5- Alfabetizar todas as crianças, no máximo, até o final do 3º ano do 

Ensino Fundamental. 

 

ESTRATÉGIAS 

5.1- Promover e fortalecer ações, visando à integração entre escola, família e 

comunidade por meio de plantões pedagógicos bimestrais; 

5.2- Estruturar os processos pedagógicos de alfabetização nos anos iniciais do 

Ensino Fundamental articulados com estratégias desenvolvidas na pré-escola, 

com qualificação e valorização dos professores alfabetizadores e apoio 

pedagógico específico, a fim de garantir a alfabetização plena de todas as 

crianças; 

5.3- Garantir a avaliação diversificada para aferir a alfabetização das crianças, 

bimestralmente, implementando medidas pedagógicas que favoreça a 
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alfabetização e o letramento dos alunos até o final do terceiro ano do ensino 

fundamental; 

5.4- Fomentar o desenvolvimento de tecnologias educacionais e de práticas 

pedagógicas inovadoras que assegurem a alfabetização e favoreçam a 

melhoria do fluxo escolar e a aprendizagem dos alunos, consideradas as 

diversas abordagens metodológicas e sua efetividade; 

5.5-Implantar estratégias de acompanhamento por parte da secretaria da 

escola dos processos avaliativos dos alunos, de maneira que subsidie o 

acompanhamento pedagógico e familiar; 

5.6- Garantir, estratégias pedagógicas para alunos do 1º ao 3º ano do ensino 

fundamental com dificuldades de aprendizagem, com acompanhamento de 

professores(as), considerando os resultados das avaliações; 

5.7-Produzir materiais didáticos e de apoio pedagógico, para subsidiar o 

processo de alfabetização e letramento, pelo menos, dos alunos até o 3º ano 

do ensino fundamental, durante a vigência deste PME; 

5.8-Criar instrumentos de avaliação municipal periódicos e específicos para 

aferir a alfabetização das crianças, aplicados a cada ano, e estimular as 

escolas a criarem seus próprios instrumentos de avaliação e monitoramento, 

implementando medidas pedagógicas para alfabetizar e letrar todos os alunos 

até o final do terceiro ano do ensino fundamental. 

5.9. Ampliar as salas de aula para que o professor possa exercer seu trabalho 

pedagógico oferecendo às crianças educação de qualidade. 

 

                     META 6- EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL  

 

No século XIX surgiram as primeiras ideias sobre Educação Integral. Em  

nosso país nasceu com o movimento da Escola Nova, desenvolvido por Anísio  

Teixeira, por meio das ideias de John Dewey (1978), que afirmava, referindo-se 

à necessidade de educar também para a sensibilidade, a ética, a moral e a 

apropriação de hábitos pelos alunos com a visão de desenvolvimento integral 

que permeava as concepções escolanovistas: “a concepção ampla de hábito 

envolve a formação de atitudes tanto emocionais, quanto intelectuais; envolve 
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toda nossa sensibilidade e modos de receber e responder a todas as condições 

que defrontamos na vida” (apud Mota, 2008).  

Tal concepção previa, uma escola que pudesse satisfazer as 

necessidades de aprendizagem dos alunos ensinando os conteúdos 

programáticos e também pudesse prover o desenvolvimento de suas 

potencialidades gerais.  

A escola de tempo integral constitui-se em uma proposta de organização  

escolar que visa atender maiores resultados às necessidades dos alunos filhos 

das classes trabalhadoras, pois objetiva que estes  permaneçam na escola 

durante o dia todo, que tenham acesso aos conhecimentos escolares, como 

também o atendimento em atividades diversificadas.  

A rede municipal de Quatipuru ainda não tem adotado a escola em 

tempo integral. Sua experiência tem se limitado ao Programa Mais Educação, 

implantado no município desde 201x e tem como proposta contribuir para a 

valorização da diversidade cultural e a diminuição das desigualdades 

educacionais das crianças e adolescentes por meio da jornada escolar. Ainda 

que a proposta do Mais Educação surja como alternativas para que os alunos 

estejam mais tempo na escola, ela não garante uma educação integral. Para 

que essa educação aconteça é preciso que haja um amplo debate junto à 

comunidade e o poder público. Tal debate deve ser permanente junto aos 

professores, pais, gestores e lideranças comunitárias, com base em reflexões 

coletivas e participativas. 

Para a operacionalização de uma política que atenda tais perspectivas 

educacionais e sociais, o projeto consubstancia-se nas seguintes Estratégias: 

 

META 6- Oferecer Educação em tempo integral em, no mínimo, 30% das 

escolas públicas, com distribuição igualitária para escolas do meio urbano e do 

campo de forma a atender, pelo menos, 15% dos (as) alunos (as) da Educação 

Básica. 

 

ESTRATÉGIAS 

6.1- Promover, com o apoio do Estado e da União, a oferta de educação básica 

pública em tempo integral, por meio de atividades de acompanhamento 
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pedagógico e multidisciplinares, inclusive culturais e esportivas, de forma que o 

tempo de permanência dos (as) alunos (as) na escola, ou sob sua 

responsabilidade, passe a ser igual ou superior a 7 (sete) horas diárias durante 

todo o ano letivo, com a ampliação progressiva da jornada de professores em 

uma única escola;  

6.2- Ampliar progressivamente a jornada escolar visando a expandir a escola 

de tempo integral, que abranja um período de, pelo menos, 7 horas diárias, 

com previsão de infraestrutura adequada, professores e funcionários em 

número suficiente; 

6.3- Prover nas escolas de tempo integral, para todas as crianças e jovens 

matriculadas, um mínimo de 03 refeições adequadas e definidas por 

nutricionista; monitoria das tarefas escolares; atividades de reforço escolar,  

desenvolvimento da prática de esportes, atividades artísticas e culturais, 

associados às ações socioeducativas e em parceria com a Secretaria de 

Saúde; 

6.4- Implementar processo de reorientação curricular que privilegie a 

articulação e o diálogo entre os saberes clássicos e os saberes locais e no qual 

o currículo integrado supere a fragmentação das áreas do conhecimento 

humano e as formas de saberes e se constitua de forma orgânica no cotidiano 

escolar; 

6.5- Equalizar as condições físicas das escolas para que possam receber ou 

ampliar suas atividades de educação em tempo integral, considerando a 

adequação dos espaços para o desenvolvimento das atividades de múltiplas 

naturezas, considerando os aspectos de acessibilidade física por meio de 

ajustes arquitetônicos e novas construções escolares; 

6.6-Construir uma agenda de formação continuada dentro da especificidade da 

Educação Integral para os profissionais da educação que atuam na docência, 

gestão, coordenação escolar, considerando a importância da atuação 

profissional de toda a equipe da escola como imprescindível para a efetividade 

do projeto com qualidade; 

6.7- Atender, com padrão de qualidade, as escolas do campo na oferta de 

educação em tempo integral, com base em consulta prévia e informada às 

comunidades, considerando as peculiaridades locais; 
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6.8- Garantir a educação em tempo integral para pessoas com deficiência, 

transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação na 

faixa etária de 4 (quatro) a 17 (dezessete) anos, assegurando atendimento 

educacional especializado complementar e suplementar ofertado em salas de 

recursos multifuncionais da própria escola ou em instituições especializadas; 

6.9- Contribuir com o desenvolvimento pleno do educando contemplando 

atividades culturais, de entretenimento e esportivas; 

6.10- Desenvolver as potencialidades dos alunos, oferecendo-lhes condições 

de construir diferentes saberes que vão além do currículo escolar; 

6-11- Contribuir para a formação integral dos alunos, oferecendo-lhes 

conhecimentos necessários para a formação acadêmica e profissional. 

6.12- Assegurar o atendimento educacional à crianças e adolescentes com 

necessidades especiais numa perspectiva de inclusão social.  

6.13. Criação de salas de leitura e bibliotecas em todas as escolas de 

educação básica da rede pública. 

 

META 7- APRENDIZADO NA IDADE CERTA  

O Brasil tem como desafio garantir uma educação básica de qualidade, 

em todas as etapas e modalidades, com melhoria do fluxo escolar e da 

aprendizagem. Neste aspecto, a avaliação enquanto estratégia política para 

fomentar experiências emancipatórias, mediante a participação de diferentes 

sujeitos social precisa considerar todos os aspectos pedagógicos que 

envolvem a educação. A avaliação não pode refletir em orientações políticas 

dos governos e, perder seu caráter de diagnóstico situacional que contribua 

para melhorar as condições de ensino e de aprendizagem, para ser 

aperfeiçoada e tornar-se instrumento de controle do Estado.  

O IDEB (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica) foi criado pelo 

INEP (Instituto Nacional de Estudos e de Pesquisas Educacionais Anísio 

Teixeira) em 2007, com o objetivo de medir a qualidade da rede de ensino nas 

escolas brasileiras. O índice é calculado com base nas taxas de rendimento 

escolar (indicadas pelos índices de aprovação e evasão) e médias de 

desempenho dos alunos nos exames padronizados aplicados pelo INEP. Os 
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índices de aprovação são obtidos a partir dos dados do Censo Escolar 

realizado anualmente pelo INEP e as médias de desempenho utilizadas são 

aquelas observadas na Prova Brasil (para IDEBs de escolas e municípios) e do 

SAEB (no caso dos IDEBs dos estados e nacional). Para os cálculos utiliza-se 

uma escala de 0 a dez.  

Desse modo, esse índice reúne, em um só indicador, dois conceitos 

igualmente importantes para a qualidade da educação: fluxo escolar e médias 

de desempenho nas avaliações. Para que o IDEB de uma escola ou rede 

cresça é preciso garantir que os alunos aprendam, não repitam o ano e tenham 

uma frequência regular. Por isto, mais do que um indicador estatístico, ele pode 

ser utilizado como um diagnóstico atualizado da situação educacional e como 

um parâmetro para a projeção de metas orientadoras para ações voltadas para 

o aumento da qualidade de ensino.  

Com base na análise do IDEB em nível nacional, o MEC propõe metas 

intermediárias calculadas pelo INEP no âmbito do programa de metas fixadas 

pelo Compromisso “Todos pela Educação”, eixo do plano de Desenvolvimento 

da Educação, que trata da educação básica. A meta é que o país supere 

progressivamente a situação atual (média de 4,2 em 2007) e chegue em 2021 

à média 6,0, tendo como referência a qualidade dos sistemas em países 

considerados desenvolvidos. Para tanto, cada escola deve realizar todos os 

esforços para melhorar seus índices, porque esse será um indicativo seguro e 

visível para toda a sociedade de que estará cumprindo da melhor forma 

possível sua função social. 

ANÁLISE SITUACIONAL 

Avaliando os dados de Quatipuru, podemos percebe que em 2013 o 

município não alcançou a meta projetada nem para as os anos iniciais e nem 

para os anos finais do ensino fundamental. Para os anos iniciais a meta era de 

2,4 ficando em 2,0 e para os anos finais era de 3,0 e ficou em 2,0 conforme 

mostra a tabela a seguir: 

 

Tabela XX: IDEB dos anos iniciais e finais do ensino fundamental 

 

ETAPAS DE ENSINO 

 

IDEB Observado 

 

IDEB Projetado 
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 Fonte: SEMED 

 

Conforme dados acima, observa-se que o município tem muitos desafios 

a percorrer para atingir a meta estabelecida pelo MEC até 2021, tanto nos anos 

iniciais quanto finais. Em resposta a esses desafios, o município necessita 

implantar, ampliar políticas, diretrizes e ações visando estruturar um cenário de 

possibilidades que sinalize para uma efetiva política pública municipal para a 

Educação Básica, principalmente o Ensino Fundamental, comprometida com 

as múltiplas necessidades sociais e culturais da população quatipuruense. 

 

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 para o IDEB: 

Tabela x: Projeção de Médias do IDEB para Quatipuru-PA 

ETAPAS DE ENSINO 2015 2017 2019 2021 

Anos Iniciais do EF 4,0 5,5 5,7 6,0 

Anos Finais do EF 4,0 5,0 5,2 5,5 

                        Fonte: MEC/INEP 

 

ESTRATÉGIAS 

7.1  Construir  um indicador da qualidade educacional municipal com base no 

desempenho do alunado que considere o perfil do corpo de profissionais da 

educação, as condições de infraestrutura das escolas, os recursos 

pedagógicos disponíveis, as características da gestão e  outras dimensões 

relevantes, considerando as especificidades das modalidades de ensino.  

7.2  Garantir em todos os níveis e etapas de ensino o acesso, a permanência, 

a aprendizagem e o atendimento às especificidades dos estudantes dos povos 

do campo, visando  diminuir as desigualdades educacionais e a efetivação do 

direito à educação.   

7.3  Universalizar o atendimento às pessoas com deficiência, transtornos 

globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação nas escolas.  

2013 2013 2015 2017 2019 2021 

Anos iniciais do EF 2,0 2,4 4,0 5,5 5,7 6,0 

Anos Finais do EF 2,0 3,0 4,0 5,0 5,2 5,5 
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7.4  Garantir dotação financeira  e pedagógica, na Secretaria Municipal de 

Educação, tendo em vista, a organização e a oferta da modalidade de 

educação escolar do campo com caráter intercultural, multilíngue e 

diferenciada, visando à oferta da Educação Básica.  

7.5  Consolidar a educação escolar no campo, de populações tradicionais, de 

populações itinerantes, respeitando a articulação entre os ambientes escolares 

e comunitários, e garantindo o desenvolvimento sustentável e preservação da 

identidade cultural, a participação da comunidade na definição do modelo de 

organização pedagógica e de gestão das instituições, considerada as práticas 

socioculturais e as formas particulares de organização do tempo; a 

reestruturação e a aquisição de equipamentos; a oferta de programa para a 

formação inicial  e continuada de profissionais da educação; e o atendimento 

em educação especial.  

7.6  Instituir processo contínuo de autoavaliação do sistema de ensino, das 

escolas de educação básica, por meio da constituição de instrumentos de 

avaliação que orientem as dimensões a serem fortalecidas, destacando-se a  

elaboração de planejamento estratégico, a melhoria contínua da qualidade 

educacional, a formação continuada dos profissionais da educação e o 

aprimoramento da gestão democrática.  

7.7  Executar o Plano de Ações Articuladas – PAR e o Plano Plurianual – PPA 

em consonância com o Plano Municipal de Educação, tendo em vista, as metas 

e estratégias estabelecidas para a Educação Básica pública.  

7.8  Fixar, acompanhar e divulgar bienalmente os resultados pedagógicos dos 

indicadores do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica/SAEB e do 

IDEB, relativos às escolas, assegurando a contextualização desses resultados, 

com relação a indicadores sociais relevantes, como os de nível 

socioeconômico das famílias dos alunos e a transparência e o acesso público 

às informações técnicas de concepção e operação do sistema de avaliação.  

7.9  Aprimorar continuamente os instrumentos de avaliação da qualidade do  

ensino fundamental, participando dos exames aplicados pelo MEC nos anos 

iniciais e finais do Ensino Fundamental.  
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7.10 Orientar as políticas do sistema municipal de ensino, de forma a superar 

as metas do IDEB, diminuindo a diferença entre as escolas com os menores 

índices, garantindo equidade da aprendizagem em todo território xxxxxxxxxxxx.  

7.11 Melhorar o desempenho dos alunos da educação básica nas avaliações 

da aprendizagem no Programa Internacional de Avaliação de Alunos  –  PISA 

alcançando a média de 473 em Matemática, Leitura e Ciências até 2021.  

7.12 Garantir transporte gratuito para todos os estudantes da educação do 

campo na faixa etária da educação escolar obrigatória, mediante renovação e 

padronização integral da frota de veículos, de acordo com especificações  

definidas pelo Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade 

Industrial-INMETRO, em financiamento compartilhado, visando reduzir a 

evasão escolar e o tempo médio em deslocamento a partir de cada situação 

local.  

7.13 Implementar o desenvolvimento de tecnologias educacionais, e de 

inovação das práticas pedagógicas nos sistemas de ensino, inclusive a 

utilização de recursos educacionais abertos, que assegurem a melhoria do 

fluxo escolar e a aprendizagem dos alunos.  

7.14 Assegurar água tratada, saneamento básico, energia elétrica, 

acessibilidade à  pessoa com deficiência; acesso a bibliotecas, a espaços para 

prática de esportes, a bens culturais, à arte, equipamentos e laboratórios de 

ciências, à rede mundial de computadores em banda larga de alta velocidade 

e, triplicar, até o final da década, a relação computadores/aluno nas escolas da 

rede pública de educação básica, promovendo a utilização pedagógica das 

tecnologias da informação e da comunicação.  

7.15 Ampliar programas e aprofundar ações de atendimento ao aluno, em 

todas as etapas da Educação Básica, por meio de programas suplementares 

que envolvam material didático-escolar, transporte, alimentação e assistência à 

saúde.  

7.16 Estabelecer diretrizes pedagógicas municipais para a educação básica 

com definição curricular comum, com objetivos de aprendizagem e 

desenvolvimento dos alunos para cada ano do Ensino Fundamental, 

respeitando a diversidade local e as necessidades das comunidades do campo.  
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7.17 Informatizar integralmente a rede de ensino municipal com acesso a rede 

mundial de computadores em banda larga de alta velocidade, garantindo 

formação continuada para o uso das tecnologias com suporte técnico.  

7.18 Implantar políticas de combate à violência na escola pelo desenvolvimento 

de ações destinadas à capacitação de educadores para detecção de suas 

causas, como a violência doméstica e sexual, favorecendo a adoção das 

providências adequadas que promovam a construção de cultura de paz no 

ambiente escolar dotado de segurança para a comunidade.  

7.19 Implementar políticas de inclusão e permanência  na escola para 

adolescentes e jovens que se encontram em regime de liberdade assistida e 

em situação de vulnerabilidade, assegurando-se os princípios do Estatuto da 

Criança e do Adolescente de que trata a Lei n.º 8.069, de 13 de julho de 1990.  

7.20 Desenvolver currículos e propostas pedagógicas específicas de educação 

escolar para as escolas do campo, incluindo os conteúdos culturais 

correspondentes às respectivas comunidades e considerando o fortalecimento 

das práticas socioculturais produzindo e disponibilizando materiais didáticos 

específicos para os alunos com deficiência.  

7.21 Mobilizar as famílias e setores da sociedade civil, articulando a educação 

formal com experiências de educação popular e cidadã, com os propósitos de 

que a educação seja assumida como responsabilidade de todos com vista a 

ampliar o controle social sobre o cumprimento das políticas públicas 

educacionais.  

7.22 Promover a articulação dos programas da área da educação, de âmbito 

local, estadual e nacional, com os  de outras áreas como saúde, trabalho e 

emprego, assistência social, esporte, cultura, possibilitando a criação de rede 

de apoio integral às famílias, como condição para a melhoria da qualidade 

educacional.  

7.23 Universalizar, mediante articulação entre  os órgãos responsáveis pelas 

áreas da saúde e da educação, o atendimento aos estudantes da rede escolar 

pública de Educação Básica por meio de ações de prevenção, promoção e 

atenção à saúde.  

7.24 Garantir ações efetivas especificamente voltadas para a  promoção, 

prevenção, atenção e atendimento à saúde e integridade física e psicológica 
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dos profissionais da educação, como condição para a melhoria da qualidade 

educacional.  

7.25 Implantar, em articulação com o Sistema Nacional e Estadual de 

Avaliação,  o Sistema Municipal de Avaliação da Educação Básica  –

AMEF/Avaliação Municipal do Ensino Fundamental, para orientar as políticas 

públicas e as práticas pedagógicas, com o fornecimento das informações às  

escolas e à sociedade.  

7.26 Promover, com especial  ênfase, em consonância com as diretrizes do 

Plano Nacional do Livro e da Leitura, a formação de leitores e a capacitação de 

professores, bibliotecários e agentes da comunidade para atuar como 

mediadores da leitura, de acordo com a especificidade das diferentes etapas 

do desenvolvimento e da aprendizagem.  

7.27 Instituir programa educacional de preservação da memória e riquezas 

locais e regionais quatipuruenses. 

 
 

       META 8- ESCOLARIDADE MÉDIA  

A meta 8 deste Plano de Educação refere-se ao estabelecimento de 

obrigações relativas ao resgate da divida social e à diminuição das 

desigualdades que marcam negativamente a sociedade brasileira. 

Impulsionado pela Constituição Federal de 1988 e pela Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional – LDBEN (Lei nº 9.394/96), a partir da década de 

1990dado pela, o Brasil acelera o processo de universalização do ensino 

fundamental.  

Atualmente, por força de emenda constitucional, o desafio brasileiro atual 

extrapola os limites do ensino fundamental e se estende para a população de 4 

a 17 anos. Porém, o Brasil é marcado por diferenças inaceitáveis quanto aos 

anos de escolaridade da população. Se considerarmos as populações do 

campo, da região de menor escolaridade no País, dos 25% (vinte e cinco por 

cento) mais pobres e dos negros.  

Mais enfaticamente, as classes sociais mais abastadas, as regiões do 

país mais desenvolvidas e as pessoas não negras tendem a ter mais anos de 

escolaridade do que os estratos populacionais abrangidos pela presente meta. 
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É esta distorção que se pretende corrigir ou ao menos minimizar no decênio 

abrangido pelo presente Plano Municipal de Educação.  

Confirmando esse cenário, tem-se que, de acordo com os dados oficiais 

do MEC, no Estado do Pará as diferenças ainda são mais alarmantes, sendo 

que a população apresenta anos de escolaridade inferiores aos verificados na 

média nacional, sobre a qual, o estado do Pará a escolarização entre a 

população entre 18 e 29 anos é de apenas 8,8%. 

Analisando tal número observa-se que a escolaridade média da 

população em estudo, no Pará é inferior à media nacional e corresponde a 

73,33% de cumprimento da respectiva meta, devendo o Estado se empenhar 

para criar e colaborar com políticas públicas tendentes à elevação da 

escolaridade dessa faixa etária. Além disto, igualmente valendo-se dos dados 

informados pelo Ministério da Educação, tem-se este cenário é ainda mais 

grave na zona rural, na qual a escolaridade média do Estado é de apenas 7,2 

anos de estudo. 

Por isso, que faz-se necessário um diagnóstico para a meta 8 no 

município de Quatipuru, uma vez que, além de traçar um objetivo claro em 

relação ao número de anos de escolaridade da população, explicita a urgência 

do País em reduzir as desigualdades entre ricos e pobres, entre brancos e 

negros, entre a cidade e o campo. Entretanto, a conquista dessa meta não 

pode se restringir ao atingimento do número. Para reduzir, de fato, a 

desigualdade, é preciso que a Educação oferecida à toda população adquira os 

mesmos (e melhores) padrões de qualidade. 

 

ANÁLISE SITUACIONAL 

O município de Quatipuru possui uma população na faixa etária de 18 a 

29 anos de xxxx pessoas, conforme dados do Censo do IBGE 2010. Na tabela 

a seguir, pode-se observar que a referida população distribuída nas etapas do 

ensino fundamental. 

 

Tabela xx: Escolaridade média da população residente de 18 a 29 anos. 

Sem instrução/ 1º ciclo 

fundamental incompleto 

1º ciclo fundamental 

completo/ 2º ciclo incompleto 

2º ciclo fundamental 

completo ou mais 
Não determinado Total 
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xxxx pessoas xxx pessoas xxxx pessoas xxx pessoas Xxxxx 

Fonte: IBGE (2010) 

 

Observa-se na referida tabela que a escolarização se constitui um 

desafio, já que xxxx pessoas são completamente sem instrução do 1º ciclo do 

Ensino Fundamental. Somente com o segundo ciclo existem xxx pessoas. O 

maior contingente de escolarizados localiza-se no 2º ciclo do Ensino 

Fundamental com xxxx pessoas. No total, a escolarização no município possui 

xxxx pessoas. 

Ainda segundo o Censo do IBGE (2010), a população do campo no 

município de Quatipuru é de xxxx pessoas, sendo que a População Residente 

na faixa etária de 18 a 29 anos do campo é de xxxx pessoas, representando 

xxx% da população do campo. O mapa da desigualdade do IBGE (2003) 

mostra que naquela época, a pobreza já era bastante acentuada atingindo 

xxx% da população. Nesse sentido, xxx mais pobres estão nessa faixa etária. 

Do ponto de vista étnico, observa-se no município que xxxx se declaram 

pretos ou pardos. Os não declarados negros (Brancos + Amarelos + Indígenas) 

somam xxxx pessoas. A população residente de 18 a 29 anos, negros e não 

negros se manifesta da seguinte maneira xxx pessoas e Não negros (branco + 

indígena + amarelo): xxxx pessoas. Dados do censo educacional 2014 

apontam para os alunos matriculados na EJA eram xxx pessoas. Foram 

aprovados nessa modalidade xxx pessoas.  

 

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 religião, de menor escolaridade no município 

e dos 25% mais pobres e igualar a escolaridade média entre negros e não 

negros declarados pelo IBGE. 

ESTRATÉGIAS 

8.1- Garantir aos estudantes em situação de distorção idade-série, programas 

com metodologia específica, acompanhamento pedagógico individualizado, 

recuperação e progressão parcial, visando à continuidade da escolarização, de 
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forma a concluir seus estudos, utilizando-se também da educação a distância, 

a partir do segundo ano de vigência deste PME; 

8.2-Implementar programas de educação de jovens e adultos para os 

segmentos populacionais considerados, que estejam fora da escola e com 

defasagem idade-série, associados a outras estratégias que garantam a 

continuidade da escolarização, após a alfabetização inicial; 

8.3 - Divulgar e incentivar, de forma permanente, a participação em exames 

gratuitos de certificação da conclusão dos ensinos fundamental e médio; 

8.4 - Garantir oferta de cursos profissionalizantes para alunos público alvo da 

Educação Especial; 

8.5-Estabelecer articulação com entidades de serviço social e de formação 

profissional para expandir, a oferta gratuita da educação profissional na forma 

concomitante ao ensino cursado pelo estudante na rede escolar pública, a 

partir do segundo ano de vigência deste PME; 

8.6- Promover, na vigência deste PME, a busca ativa de jovens fora da escola 

pertencentes aos segmentos populacionais considerados, bem como aos 

indígenas, quilombolas, povos das águas, populações fronteiriças, em parceria 

com as áreas de assistência social, organizações não governamentais, saúde e 

proteção à juventude;   

8.7-Acompanhar e monitorar, continuamente, o acesso e a permanência nas 

escolas dos segmentos populacionais considerados, em parceria com as áreas 

competentes, identificando motivos de absenteísmo, apoio à aprendizagem e à 

conclusão dos estudos;b 

8.8-Formular, em parceria com outros órgãos e instituições, currículos 

adequados às especificidades dos(as) estudantes da EJA, incluindo temas que 

valorizem os ciclos/fases da vida, a promoção da inserção no mundo do 

trabalho e a participação social, a partir do segundo ano de vigência deste 

PME; 

8.9-Promover estudos, em parceria com as IES públicas e os fóruns de 

educação, sobre os fatores que interferem na permanência da população de 18 

a 29 anos no processo escolar, na vigência do PME;  



Plano Municipal de Educação 
Decênio 2015/2025 

56 

 

 

8.10- Criar e efetivar as políticas públicas através de  ações permanentes que 

promovam a equidade étnica e racial e implementação da Lei 10.639/03, assim 

como da Resolução; 

8.11-Revisar os currículos de forma participativa que atenda às necessidades 

de um currículo multicultural para todas as escolas; 

8.12 – Formular e garantir através  das políticas públicas ações de  combate às 

discriminações étnico-racial e de valorização e reconhecimento da história e 

cultura dos africanos e afro-brasileiros, valorizando também a cultura local de 

Quatipuru-PA; 

8.13 - Considerando a situação de vulnerabilidade da juventude no município, 

incentivar a criação de Centros de formação para jovens, como também o 

CRAS na escola que conduzam para atitudes denunciativas e protetivas; 

8.14 - Fomentar parcerias intersetoriais para criação dos pontos policiais nas 

comunidades; 

8.15- Criar centros   de referência para famílias, como também para formação 

continuada de professores e técnicos e incentivo à agricultura familiar e pesca 

artesanal; 

8.16–Criar Centros  de referência  cultural que mobilize talentos, programações 

culturais, que incentive a cultura na escola e comunidades de forma integrada. 

 

     META 9- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS  

A Educação de Jovens e Adultos – EJA é uma modalidade de ensino 

integrante da Educação Básica, destinada àqueles que não tiveram acesso ou 

continuidade de estudos no ensino fundamental e médio, na idade própria. Ela 

vem se destacando cada vez mais na sociedade brasileira, por considerar que 

o domínio de habilidades de leitura e escrita são condições essenciais para o 

enfrentamento das exigências do mundo contemporâneo. Assim sendo, 

ressalta que as atuais mudanças na divisão e organização do trabalho 

capitalista exige dos profissionais a elevação no nível de conhecimento, 

especialmente aqueles repassados pela escolarização, bem como uma 

preparação mais qualificada dos jovens, adultos e idosos, para a vivência da 

cidadania crítico-participativa.  
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Desde a primeira constituição brasileira promulgada em 1823 já se 

estabelecia a obrigatoriedade da instrução primária gratuita, extensiva a todos 

os cidadãos. Esse direito foi reafirmado na Declaração Universal dos Direitos 

Humanos (1948), na Constituição Federal de 1988 (artigo 208) e na Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) de 1996. Entretanto, a 

realidade tem revelado um quadro bem diferente dos ideais de democratização 

proclamados nos discursos oficiais. 

A exclusão no sistema educacional brasileiro tem uma longa história em 

nosso país. Em princípio expressa na falta de oportunidades de acesso à 

escola de grandes contingentes de crianças,  especialmente nas regiões mais 

pobres do país e, mais adiante, em elevados níveis de evasão e repetência. 

Atualmente ela se revela de modo mais sutil, embora não menos violento: a 

permanência nas escolas por longos períodos de tempo de crianças e jovens 

que nunca chegam a se apropriar de fato dos conteúdos escolares. 

Análises do IDEB (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica) 

criado pelo INEP (Instituto Nacional de Estudos e de Pesquisas Educacionais 

Anísio Teixeira) revelam claramente a ineficiência da escola brasileira na 

consecução de sua tarefa mais primordial: alfabetizar todas as crianças. 

Esse processo de “produção” do analfabetismo e do analfabetismo 

funcional só poderá ser superado com condições sociais de igualdade e a 

garantia da educação básica de qualidade para adultos e crianças de todas as 

idades.  

Vários fatores que permeiam a sociedade e em especial aqueles 

relacionados a economia contribuem para o abandono escolar. Segundo o 

Censo de 2010, existem aproximadamente 14 milhões de brasileiros com mais 

de 15 anos que, se autodeclaram analfabetos com escolaridade baixa ou de 

qualidade insuficiente. Em Quatipuru, a  taxa de analfabetismo é de xx% numa 

população de xxxxxx habitantes. Dado preocupante, crianças e adolescentes 

de 10 a 14 anos apresentam uma taxa de xxx % de analfabetismo e os jovens 

e adultos de 15 ou mais representam xxx% dos que não aprenderam a ler nem 

escrever, o que totaliza xxxxx pessoas analfabetas (IBGE 2010). Tais fatores 

demonstram que ainda é preciso a efetivação de políticas públicas mais 

eficientes para minimizar essa realidade que contribui negativamente para o 
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aumento da exclusão das pessoas no meio em que vivem. 

(Observatoriodopne.org.br/metas-pne/9-alfabetizacaoeducacao-jovensadultos).  

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional LDBN 9394/96, 

Parágrafo 1º, Artigo 37, afirma que os sistemas de ensino assegurarão 

oportunidades educacionais aos jovens e adultos, de acordo com suas 

características, seus interesses, condições de vida e de trabalho, mediante 

cursos e exames. Afirma ainda que deve assegurar a garantia dos direitos à 

continuidade e conclusão da escolaridade básica a  todas as pessoas que não 

tiveram acesso ao ensino fundamental na idade própria, ou ainda não 

conseguiram alcançar o nível de formação acadêmica necessário à melhoria de 

sua atuação na sociedade, para o desenvolvimento de suas atividades 

profissionais.  

 

ANÁLISE SITUACIONAL 

O  Segmento de Ensino da Educação de Jovens e Adultos no município 

de Quatipuru iniciou em xxxx. Atualmente o Programa Brasil Alfabetizado que 

tem como objetivo promover a superação do analfabetismo entre jovens com 

15 anos ou mais, adultos e idosos e contribuir para universalização do ensino 

fundamental, atende xxx alunos, em xx turmas e xx escolas pela rede municipal 

e xx alunos, em xx turmas e xx escolas pela rede estadual.  

A 1ª Fase, referente aos anos iniciais e a 2ª fase aos anos finais, do 

ensino fundamental, são ofertados pela rede pública municipal de ensino e o 

ensino médio ofertado pelas escolas da rede pública estadual de ensino. Em 

2014, o município contou com xxx alunos dessa modalidade matriculados, 

distribuídos em xxx turmas, xxx escolas/polos da zona urbana e educação do 

campo, com a finalidade de garantir o direito àqueles que não tiveram 

oportunidade de estudar na idade certa.  

 A taxa liquida da população alfabetizada na faixa etária de 15 anos ou 

mais de idade no Brasil corresponde a 91,5 em Quatipuru esse percentual cai 

para 73,7%. Como representa os gráficos abaixo:%. No Estado do Pará esse 

percentual chega a 89,9%.  

 

Gráfico 12: Taxa de alfabetização da população de 15 anos ou mais de idade 
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                              Brasil                              Pará                          Quatipuru 

            Fonte: IBG 2010, PNAD 2013 

 

 Os índices da Taxa de analfabetismo funcional da população de 15 anos 

ou mais de idade no Brasil é de 29,4%. No Estado do Pará essa taxa chega a 

38,7%. Já no Município de Quatipuru o percentual é ainda maior, chegando a 

xxx% (IBGE, 2010, PNAD, 2013).  Gráfico abaixo: 

 

Gráfico 13: Taxa de analfabetismo Funcional da População de 15 anos ou mais de Idade. 

 

              

                              Brasil                             Pará                            Quatipuru 

                            Fonte: IBG 2010, PNAD 2013 

 

No decorrer dos anos um dos maiores desafios do país e 

consequentemente desse município, em relação a EJA, é combater a evasão 

que é muito alta devido ao choque de interesses e a diversidade de público. 

Outro fator relevante é a baixa autoestima que contribui para a não valorização 

dos estudos. Segundo Vera Barreto (2006, p.19):  

 

[...] O reconhecimento da existência de uma sabedoria no sujeito, 

proveniente de sua experiência de vida, de sua bagagem cultural, de 

suas habilidades profissionais, certamente, contribui para que ele 

resgate uma autoimagem positiva, ampliando sua autoestima e 

fortalecendo sua autoconfiança. O  bom acolhimento e a valorização 

do aluno, pelo(a) professor(a) de jovens e adultos possibilitam a 

abertura de um canal de aprendizagem com maiores garantias de 

êxito, porque parte dos conhecimentos prévios dos educandos para 

promover conhecimentos novos,  porque fomenta o encontro dos 

saberes da vida vivida com os saberes escolares. 
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A inserção dos jovens e adultos na escola ainda que em idade defasada 

é fundamental para garantir o direito de aprender, o que envolve a necessidade 

de incorporar na escola ações e estratégias que possibilitem a estes o desejo 

de continuar sua vida escolar. É imprescindível despertar no grupo que compõe 

essa faixa etária, o interesse pelos estudos, em face da evolução rápida dos 

conhecimentos em todos os campos, bem como das transformações que vem 

atravessando o sistema educacional e também o mundo do trabalho, que 

implicam na adoção de novos padrões e novos comportamentos. 

Embora seja evidente que a resolução do problema do analfabetismo 

não se esgota na oferta de cursos de educação básica para adultos 

fundamental que se discuta tanto a quantidade quanto a qualidade desta oferta.  

META 9- 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 2015 

e, até o final da vigência deste PME, erradicar o analfabetismo absoluto e 

reduzir em 50% (cinquenta por cento) a taxa de analfabetismo funcional. 

ESTRATÉGIAS 

9.1. Estabelecer programas educacionais, visando alfabetizar jovens, adultos e 

idosos, de modo a reduzir a taxa de analfabetismo para índices abaixo de 1% 

até 2025; 

9.2. Assegurar e ampliar a oferta pública e gratuita de Educação de Jovens e 

Adultos, equivalente ao Ensino Fundamental e Médio presencial, para a 

população a partir de 15 anos, que não tenha atingido esses níveis de 

escolaridade; 

9.3. Distribuir a oferta de vagas nos períodos diurno e noturno, de acordo com 

a demanda associada, sempre que possível, com a Educação Profissional; 

9.4. Incentivar a construção de propostas político-pedagógicas, considerando 

as faixas de idade, em conformidade com as peculiaridades da etapa do ciclo 

de vida em que se encontram; 

9.5. Assegurar o fornecimento de material didático-pedagógico aos alunos e 

professores, de acordo com suas especificidades, bem como materiais de 

incentivo à leitura condizentes com a faixa etária desses alunos; 
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9.6. Assegurar e incentivar a formação continuada dos professores da 

Educação de Jovens e Adultos (EJA), fornecendo as condições necessárias 

para o desenvolvimento docente. 

9.7. Realizar Censo Escolar Municipal, a cada 3 anos, de maneira a mapear 

demanda social por EJA, buscando detectar a população não escolarizada ou 

com baixa escolaridade, de maneira  a subsidiar o planejamento de ações e de 

oferta de vagas nas diversas modalidades da EJA; 

9.8. Estabelecer parcerias com as empresas para a implantação e/ou 

manutenção de programas de escolarização junto ao quadro de funcionários, 

conforme demanda existente; 

9.9. Construir políticas e estratégias de ações que assegurem o direito ao 

acesso e à permanência do aluno da EJA na escola, construindo estratégias e 

mecanismos preventivos à evasão, bem como de atenção aos evadidos das 

escolas do ensino regular; 

9.10. Formular e implementar programa de merenda escolar para alunos da 

EJA, sobretudo em unidades escolares, salas isoladas e com merendeiras para 

todos os períodos; 

9.11. Garantir que as escolas da EJA contemplem os padrões de infraestrutura 

estabelecidos pelo Plano Nacional de Educação e por este Plano Municipal; 

9.12. Garantir a todos os alunos da EJA o acesso e uso de equipamentos 

culturais, esportivos, de lazer, sobretudo aos equipamentos de informática e à 

internet para realização de atividades intra e extraclasse;  

9.13. Garantir a divulgação ampla da oferta de vagas através das diversas 

formas de comunicação disponíveis, bem como articulação com a comunidade, 

associação de moradores, igrejas, etc.; 

9.14. Realizar encontros e eventos de trocas de experiências em alfabetização 

de jovens e adultos; 

9.15. Garantir acesso e transporte para alunos de área rural e bairros distantes 

às escolas e salas da EJA; 

9.16. Articular as políticas de educação de jovens e adultos com outras áreas 

como saúde, esporte, assistência social e cultura, fortalecendo o atendimento  

em rede; 
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9.17. Criação de um centro integrado para atender os alunos da EJA, 

principalmente os idosos e as pessoas com necessidades educacionais 

especiais e com deficiências, visando proporcionar qualidade de vida enquanto 

elas estiverem frequentando a escola; 

9.18. Efetuar a revisão curricular da EJA acrescentando as disciplinas de Arte, 

Língua Estrangeira Moderna e Educação Física ministrada pelo especialista; 

9.19. Flexibilizar currículos, frequência mínima para aprovação e carga horária, 

em concordância com a lei federal; 

9.20. Articular com a Secretaria da Saúde, programas de saúde ocular e bucal 

junto à EJA; 

9.21. Construção de polos da EJA em locais estratégicos, garantia da melhoria 

dos já existentes, com recursos de multimídia, biblioteca e sala de informática, 

para funcionamento da EJA, oportunizando a participação das salas isoladas. 

 

        META 10- EDUCAÇÃO PROFISSIONAL  

Segundo o artigo 39 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional-

LDB, nº 9.393/96, a Educação Profissional é caracterizada como uma 

modalidade específica de ensino, definida como: “A Educação Profissional, 

integrada às diferentes formas de educação, ao trabalho, à ciência e à 

tecnologia, conduz ao permanente desenvolvimento de aptidões para a vida 

produtiva”, o que deixa clara sua independência em relação ao ensino regular, 

o reconhecimento de sua importância no contexto nacional e o propósito de 

promover a transição entre a escola e o mundo do trabalho. 

A partir das diretrizes definidas pelo Conselho Nacional de Educação, a 

Educação Profissional pode ser desenvolvida a partir dos seguintes cursos e 

programas: 

a)  Formação Inicial e Continuada de Trabalhadores (cursos básicos); 

b)  Educação Profissional Técnica de Nível Médio; 

c)  Educação Profissional Tecnológica de graduação; 

d)  Educação Profissional Tecnológica de Pós-Graduação. 
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Os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia oferecem 

cursos técnicos, superiores de tecnologia, licenciaturas, mestrado e doutorado. 

Considerados referência nessa modalidade de ensino, eles qualificam 

profissionais para os diversos setores da economia brasileira, promovem 

pesquisa e desenvolvem novos produtos e serviços em colaboração com o 

setor produtivo. 

Nos últimos oito anos, o Ministério da Educação entregou 214 escolas 

técnicas, todas previstas no plano de expansão da rede federal de educação 

profissional. Para efeito de comparação, entre 1999 e 2002 o país contava com 

140 escolas deste tipo. Ao todo o MEC investiu R$ 1,1 bilhão para oferecer 314 

instituições e 400 mil vagas. A previsão é que até o primeiro semestre de 2012 

outras 81 novas unidades serão entregues. 

De acordo com o Censo Escolar de 2010, 1.140.388  alunos  estão 

matriculados no Ensino Profissional. Desde 2002, a variação de matrículas 

para esta etapa do ensino é de 74,9%. A rede privada é a que recebe o maior 

número de matriculados: 544.570 (ou 47,5%).  

O Percentual de matrículas de educação de jovens e adultos na forma 

integrada à educação profissional, no Brasil corresponde a 1, 7%. No Estado 

do Pará esse percentual chega a 1,4%. O Município de Quatipuru apresenta 

um percentual um pouco acima da média nacional e estadual, chegam a xx% 

(IBGE, 2010, PNAD, 2013). Gráficos abaixo: 

Gráfico xx: Percentual de matrículas de educação de jovens e adultos na forma integrada à 

educação profissional 

 

              

                   Brasil                             Pará                          Quatipuru 

                                  Fonte: IBG 2010, PNAD 2013 

 

Desta forma, os cursos de Educação Profissional apresentam-se como 

propiciadores de novas alternativas de inserção, reinserção e permanência de 

profissionais no mercado de trabalho. 
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  META 10.1- EJA INTEGRADA À EDUCAÇÃO PROFISSIONAL  

META 10: Oferecer, no mínimo, 25% das matrículas de Educação  de Jovens, 

Adultos na forma integrada à Educação Profissional, no Ensino Fundamental.  

 

ESTRATÉGIAS  

10.1 Expandir as matrículas na Educação de Jovens, Adultos garantindo a 

oferta pública de Ensino Fundamental e Médio integrado à formação 

profissional, em parcerias, de modo a articular a formação inicial e continuada 

de trabalhadores com a educação profissional, objetivando a elevação do nível 

de escolaridade do trabalhador assegurando condições de permanência e 

conclusão de estudos.  

10.2 Realizar, anualmente, em regime de colaboração com a Unidade Regional 

de Educação – URE, a chamada pública da população de 15 a 24 anos que 

necessita iniciar ou concluir sua escolarização nas etapas de Ensino 

Fundamental e Médio.  

10.3 Implementar formas de reconhecimento de saberes dos jovens e adultos 

trabalhadores, a serem considerados na articulação curricular dos cursos de 

formação inicial e continuada.  

10.4 Garantir o acesso e permanência a estudantes da EJA no Ensino 

Fundamental e Médio, em regime de colaboração, com isonomia de condições 

às outras modalidades de educação básica, com possibilidade de acesso à 

universidade pública e gratuita.  

10.5 Dotar, as escolas que ofertam cursos de Educação de Jovens, Adultos 

integrados a educação profissional de infraestrutura, com acesso a rede 

mundial de computadores com banda larga de alta velocidade e equipamentos 

compatíveis com as especificidades dos cursos ofertados.  

10.6 Promover a integração da EJA com políticas de saúde, trabalho, meio 

ambiente, cultura, lazer e esporte, entre outros na perspectiva da formação 

integral dos cidadãos.  

10.7 Acompanhar e monitorar o acesso, a frequência e o aproveitamento dos 

jovens beneficiários de programas de transferência de renda e de educação no 

Ensino Fundamental. 
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10.8 Fomentar a integração  da educação de jovens e adultos com a educação 

profissional, compatível com as necessidades produtivas e com os planos de 

desenvolvimento do Estado e do Município, observando as características do 

público da Educação de Jovens, Adultos, considerando as especificidades das 

populações itinerantes e do campo.  

10.9 Estimular a diversificação curricular da Educação de Jovens, Adultos, 

articulando a formação à preparação para o mundo do  trabalho e 

estabelecendo inter-relação entre teoria e prática, nos eixos  da ciência, do 

trabalho, da tecnologia e da cultura e cidadania, de forma a organizar o tempo 

e o espaço pedagógico adequados às características desses alunos.  

10.10 Produzir material didático, desenvolver currículos e metodologias 

específicas para a avaliação da aprendizagem, bem como garantir o acesso a 

equipamentos e laboratórios.  

10.11 Fomentar a formação continuada de docentes das redes públicas que 

atuam na Educação de Jovens, Adultos e Idosos articulada à educação 

profissional.  

 

         META 11- EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DE NÍVEL MÉDIO 

META 11: Colaborar na expansão da oferta de matrículas da Educação 

Profissional de nível médio em 60% no segmento público, até o final da 

vigência do PME, assegurando a qualidade da oferta.  

 

ESTRATÉGIAS 

11.1 Expandir as matrículas de educação profissional de nível médio, científica 

e tecnológica, levando em consideração a vinculação com arranjos produtivos, 

sociais e culturais locais e regionais, bem como a interiorização da educação 

profissional.  

11.2 Expandir a oferta de educação profissional de nível médio na modalidade 

de educação à distância utilizando a mediação tecnológica, com a finalidade de 

ampliar a oferta e democratizar o acesso à educação profissional pública e 

gratuita.  
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11.3 Estimular a expansão do estágio na educação profissional técnica de nível 

médio e do ensino médio regular, preservando-se seu caráter pedagógico 

integrado ao itinerário formativo do aluno, visando à formação de qualificações 

próprias da atividade profissional.  

11.4 Ampliar a oferta de programas de reconhecimento de saberes para fins da 

certificação profissional em nível técnico considerando o mundo do trabalho e a 

formação profissional para as populações do campo, de acordo com os seus 

interesses e necessidades.  

11.5 Ampliar as parcerias interinstitucionais com vistas à oferta de matrículas 

gratuitas de educação profissional de nível médio pelas entidades privadas de 

formação profissional vinculadas ao sistema sindical e entidades sem fins 

lucrativos de atendimento à pessoa com deficiência, com atuação exclusiva na 

modalidade.  

11.6 Estruturar sistema municipal de informação profissional, articulando a 

oferta de formação das instituições especializadas em educação profissional 

com dados do mercado de trabalho.   

11.7 Proporcionar por meio de parcerias com as esferas estadual e federal a 

oferta de educação profissional técnica de nível médio com base no 

empreendedorismo socioambiental oportunizando aos jovens e adultos a 

participação do desenvolvimento social econômico de sua localidade. 

11.8 Elevar, em regime de colaboração, o investimento em programas de 

assistência estudantil e mecanismos de mobilidade acadêmica, visando 

garantir as condições necessárias à permanência dos estudantes e à 

conclusão dos cursos técnicos de nível médio.  

11.9 Reduzir as desigualdades étnico-raciais e regionais no acesso e 

permanência na educação profissional técnica de nível médio, inclusive 

mediante a adoção de políticas afirmativas, na forma da lei.  

 

     META 12- EDUCAÇÃO SUPERIOR  

A educação superior é um direito constitucional igualitário que precisa 

ser desenvolvido e materializado, superando limites históricos e políticos em 

todos os aspectos. É possível afirmar que a educação superior possui dupla 
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tarefa em relação ao desenvolvimento geral do país. Procura atender  

articuladamente as metas de desenvolvimento educacional, cultural, social e 

econômico em âmbito nacional e regional. No plano nacional atende às 

políticas nacionais válidas para  todo o Brasil e no plano regional atende 

setorialmente às necessidades e solicitações do espaço social a que serve. 

Não são funções separadas, mas se articulam dialeticamente para cumprirem 

várias finalidades,  dentre as quais as sociais, políticas, econômicas, culturais, 

educacionais, científicas, tecnológicas, ambientais e outras. 

No Brasil pode-se afirmar que esse direito ainda é bastante reduzido e 

não corresponde às demandas necessárias, principalmente na população de 

18 a 24 anos.  

De acordo com dados do INEP-2007, apenas 12,1% desse grupo de 18 

a 24 anos, ou seja, 74,1% das matrículas no ensino superior estão no setor 

privado, enquanto 25,9% estão em instituições públicas, surgindo então alguns 

desafios para a nação, em especial o da ampliação de vagas. A Constituição 

da República, quando adota como princípio a “igualdade” de condições para o 

acesso e permanência na escola, nos transporta também para esta garantia ao 

ensino superior.  

De acordo com o Art. 45º da LDB, Lei nº 9394/96, A educação superior 

será ministrada em instituições de ensino superior, públicas ou privadas, com 

variados graus de abrangência ou especialização, tendo por finalidade garantir 

os seguintes direitos:  

I. O estímulo à criação cultural, o desenvolvimento do espírito científico e 

do pensamento reflexivo; a formação de diplomados nas diferentes 

áreas do conhecimento, colaborando na sua formação contínua; o 

incentivo ao trabalho de pesquisa e investigação científica;  

II. A promoção e a divulgação de conhecimentos culturais, científicos e 

técnicos; o estímulo ao conhecimento dos problemas do mundo 

presente, em particular os nacionais e regionais; a prestação de serviços 

especializados à comunidade e o estabelecimento com esta de uma 

relação de reciprocidade.  
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Além disso, no artigo 44, a referida lei descreve que a educação superior 

deverá abranger cursos sequenciais, cursos de graduação, cursos de pós-

graduação, programas de extensão e pesquisa. Entretanto, é necessário 

registrar que essa abrangência não é obrigatória, nem está presente em todas 

as instituições de ensino superior.  

 

ANÁLISE SITUACIONAL 

Este nível de ensino situa-se em um contexto de: grande preocupação 

com a ampliação da demanda e a expansão e interiorização da educação 

superior, a necessidade de uma demanda cada vez mais diversificada, o lugar 

da universidade no mundo virtual das novas tecnologias da informação e da 

comunicação, a competitividade e a equidade dos sistemas, as mudanças nos 

perfis profissionais e no processo formativo, o papel da educação continuada 

na formação permanente, as relações das universidades públicas com o 

Estado e com o setor produtivo, o financiamento da educação superior, entre 

outros (DOURADO, OLIVEIRA, CATANI, 2003). 

 Nesse sentido, tem-se a necessidade de ampliar o acesso rompendo as 

barreiras das desigualdades educacionais, apesar de ainda convivermos com 

os graves e crônicos paradoxos históricos que enredam e de igual modo expõe 

as contradições presentes ainda no ensino superior. 

Este diagnóstico esta organizado em dois momentos: o primeiro refere-

se ao acesso e permanência da educação superior aos jovens que se 

encontram na faixa etária de 18 a 24 anos, são eles egressos do ensino médio 

e da modalidade EJA, são da cidade e do campo, negros, brancos, indígenas, 

ribeirinhos, assentados, sujeitos de direitos tantas vezes negados  que tem 

reivindicado políticas educacionais inclusivas na perspectiva da oferta de uma 

educação superior de qualidade.  

O segundo momento refere-se as propostas necessárias a formação 

continuada dos profissionais da educação que se encontram em efetivo 

exercício nas redes públicas de ensino. Será enfatizado também que o 

processo formativo dos profissionais residente no município de Quatipuru 

localizado no Nordeste Paraense tem acontecido em nível de Graduação, 

Aperfeiçoamento e Especialização.  
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Com base nas observações o que se pode concluir até aqui é que o 

Brasil e consequentemente o município de Quatipuru ainda precisam avançar 

muito no que diz respeito às condições de acesso, permanência e sucesso na 

educação em nível superior. 

 

META 12: Elevar a taxa bruta de matrícula na Educação Superior para 15% e a 

taxa líquida para 15% da população de 18 a 24 anos, assegurada a qualidade 

da oferta e expansão para, pelo menos, 5% das novas matriculas, no segmento 

público.    

ESTRATÉGIAS 

12.1 Mapear a demanda e ampliar a oferta de formação de pessoal de nível 

superior considerando as necessidades do desenvolvimento do município, a 

inovação tecnológica e a melhoria da qualidade da educação básica.  

12.2 Propor processos de parcerias entre as instituições de ensino superior e o 

governo municipal visando o ingresso dos cidadãos Quatipuruenses no ensino 

superior obedecendo aos Artigos 9, 10 e 11 da LEI DE DIRETRIZES E BASES 

DA EDUCAÇÃO NACIONAL (LDBEN 9394/96) em consonância com o Artigo 

164 da Lei Orgânica do Município de Quatipuru - PA; 

12.3- Articular, com as IES públicas, a implementação da oferta de educação 

superior, prioritariamente para a formação de professores (as) para a educação 

básica, sobretudo nas áreas com déficit de profissionais em áreas específicas;  

12.4 Garantir ações afirmativas de inclusão e de assistência estudantis 

dirigidas aos estudantes de instituições públicas e bolsistas de instituições 

privadas de Educação Superior, de modo a reduzir as desigualdades sociais, 

ampliando o atendimento das populações do campo, indígenas, 

afrodescendentes e estudantes com deficiência, transtornos globais do 

desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, de forma a apoiar em 

relação ao acesso, permanência e conclusão nos cursos de graduação.  

12.5 - Apoiar com moradia, auxílio alimentação e transporte os jovens que 

cursarem graduação em instituições de ensino superior em outros municípios; 
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12.6 - Dialogar com as IES na perspectiva de ampliar a interiorização dos 

campi com oferta de cursos direcionados para as potencialidades territoriais do 

município;  

12.7 - Incentivar iniciativas inovadoras, como cursos pré-vestibulares municipal 

em parceira com as escolas públicas e entidades da sociedade local 

(associações, sindicatos, ONGs, movimentos sociais, entre outros) que 

venham contribuir para o acesso dos jovens na faixa etária de 18 a 24 anos na 

educação superior; 

12.8 - Ofertar atendimento específico a populações do campo, das águas e 

quilombolas, em relação a acesso, permanência, conclusão e formação de 

profissionais para atuação nessas populações; 

12.9 - Implantar política interinstitucional de estímulo ao ensino, pesquisa e 

extensão que tenha como objetivo identificar e intervir nos problemas 

educacionais relevantes, propiciando a troca de experiências e saberes entre a 

universidade e os sistemas municipal de ensino.  

12.10- Fomentar a formação de pós-graduação lato sensu gratuito e de 

qualidade e/ou subsidiados pelo Município, Estado e União para cidadãos 

Quatipuruenses que concluam a graduação na rede pública e/ou privada, 

obedecendo aos Artigos 9, 10 e 11 da LEI DE DIRETRIZES E BASES DA 

EDUCAÇÃO NACIONAL (LDBEN 9394/96) em consonância com o Artigo 164 

da Lei Orgânica do Município de Quatipuru - PA. 

12.11. Estimular a oferta de estágio como parte da formação na Educação 

Superior. 

12.12. Fomentar a prática de parceria junto a Secretaria de Estado de 

Educação – SEDUC  para cursos pré-vestibular para estudantes que cursem 

ou tenham concluído o Ensino Médio no município de Quatipuru para o 

ingresso no ensino superior. Onde graduandos com baixa-renda (CadÚnico) 

comprovada possam ministrar aula e receber uma bolsa-auxílio como incentivo.  

METAS 13 e 14 do PNE- são de competência do sistema federal de ensino e 

foram suprimidas por decisão da plenária final. 
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 META 15- FORMAÇÃO DE PROFESSORES  

A formação do educador é fundamental para garantir o direito aos 

professores de aprender a ensinar, o que envolve a necessidade de incorporar 

a formação continuada no exercício regular da profissão docente. É 

imprescindível continuar a formação, até mesmo após concluir o curso 

superior, em face da evolução rápida  dos conhecimentos em todos os campos, 

bem como das transformações por que vem atravessando o próprio sistema 

educacional, que implicam na adoção de novos padrões e novos 

comportamentos.  

A formação continuada do professor é amparada pela Lei de Diretrizes  

e Bases da Educação Nacional - LDB Nº 9.394/96. Os profissionais têm os 

seus direitos garantidos para um aperfeiçoamento educacional, os períodos 

reservados a estudos, planejamento e avaliação. Ainda de acordo com a 

mesma lei, esses direitos se incluem na carga horária de trabalho. Tanto em  

sua formação inicial quanto na formação continuada deve haver a parceria 

entre a teoria e a prática,  é necessário portanto, estar em um processo 

permanente de construção de conhecimento.  

A formação profissional não requer somente a conclusão do nível 

superior. De acordo com a citada Lei, a prática docente exige aperfeiçoamento, 

bem como a necessidade do prolongamento da formação inicial, esperando-se 

com isso a melhoria em sala de aula relacionada às novas práticas docente. A 

LDB Nº 9.394/96, também destaca como princípios metodológicos que se farão 

presentes nos currículos de formação inicial e consequentemente nos de 

formação continuada: Art. 61. Consideram-se profissionais da educação 

escolar básica os que, nela estando em efetivo exercício e tendo sido formados 

em cursos reconhecidos, são:  

I. professores habilitados em nível médio ou superior para a docência na 

educação infantil e nos ensinos fundamental e médio. 

II. trabalhadores em educação portadores de diploma de pedagogia, com 

habilitação em administração, planejamento, supervisão, inspeção e 

orientação educacional, bem como com títulos de mestrado ou 

doutorado nas mesmas áreas;  
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III. trabalhadores em educação, portadores de diploma de curso técnico ou 

superior em área pedagógica ou afim.  

 

Parágrafo único. A formação dos profissionais da educação, de modo a atender 

às especificidades do exercício de suas atividades, bem como aos objetivos 

das diferentes etapas e modalidades da educação  básica, terá como 

fundamentos:  

I. a presença de sólida formação básica, que propicie o conhecimento dos 

fundamentos científicos e sociais de suas competências de trabalho;  

II. a associação entre teorias e práticas, mediante estágios supervisionados 

e capacitação em serviço;  

III. o aproveitamento da formação e experiências anteriores, em instituições 

de ensino e em outras atividades.   

 

Meta 15: Garantir, em regime de colaboração entre a União e o Estado no 

prazo de vigência deste Plano Municipal de Educação, política de formação e 

valorização dos profissionais da educação, assegurando que todos os 

professores da Educação Básica e suas modalidades possuam formação 

específica de nível superior, obtida em curso de licenciatura na área de 

conhecimento em que atuam.  

 

ESTRATÉGIAS 

Meta 15: Garantir, em regime de colaboração entre a União e o Estado no 

prazo de vigência deste Plano Municipal de Educação, política de formação e 

valorização dos profissionais da educação, assegurando que todos os 

professores da Educação Básica e suas modalidades possuam formação 

específica de nível superior, obtida em curso de licenciatura na área de 

conhecimento em que atuam.  

 

ESTRATÉGIAS 

15.1 Apoiar programa permanente de iniciação à docência a estudantes 

matriculados em instituições públicas ou privadas em cursos de licenciatura 

plena e bacharelado em áreas ligadas a educação, a fim de aprimorar a 
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formação de profissionais para atuarem no magistério da Educação Básica de 

acordo com a necessidade por área de conhecimento.  

15.2  Estabelecer ações especificamente voltadas para a promoção, 

prevenção, atenção e atendimento à saúde e integridade física, mental e 

emocional dos profissionais da educação, como condição para a melhoria da 

qualidade educacional.  

15.3 Definir e implementar, a partir da aprovação deste Plano, em regime de 

colaboração, política de formação continuada dos profissionais da educação 

pautada pelos princípios  e diretrizes estadual e nacional.  

15.4 Estimular a articulação entre a pós-graduação, núcleos de pesquisa e 

cursos de formação para profissionais da educação, de modo a garantir a 

elaboração de propostas pedagógicas capazes de incorporar os avanços de 

pesquisas ligadas ao processo de alfabetização no atendimento da população 

de até dez anos, em até cinco (05) anos. 

15.5 Implantar salas de recursos multifuncionais e assegurar a formação inicial 

e continuada aos profissionais da educação para o atendimento educacional 

especializado nas escolas urbanas e do campo.  

15.6 Instituir programa de acompanhamento do professor iniciante, 

supervisionado por profissional do magistério com experiência de ensino, a fim 

de fundamentar, com base em avaliação e auto avaliação documentada, a 

efetivação do professor ao final do estágio probatório.  

15.7 Prover e ampliar a oferta de concurso público, com inicio dos tramites 

legais a partir de agosto de 2015 (Resolução 005/2010, Art.5º III alínea "b") e 

garantir a nomeação de profissionais da educação para atuarem em sala de 

aula, bibliotecas escolares, secretarias e outros setores escolares, atendendo 

às determinações legais para provimento de cargos e carreiras.  

15.8 Garantir tempo disponível para preparação das aulas, correção de 

atividades disponibilizando espaço físico apropriado com salas de estudo, 
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recursos didáticos apropriados, biblioteca e acompanhamento profissional para 

apoio sistemático da prática educativa.  

15.9 Contemplar e ampliar na infraestrutura existente das escolas espaços de 

convivência adequada para os trabalhadores da educação equipados com 

recursos tecnológicos e acesso à Internet. 

15.10 Implementar políticas de valorização profissional específicas para os 

especialistas em educação contemplando a formação continuada e condições 

de trabalho.  

15.11 Instituir, em regime de colaboração, forma de registro de projetos 

desenvolvidos nas escolas, para incentivo a quem desenvolveu os projetos, 

pesquisas, publicações no sentido de validar e valorizar as produções do 

profissional.  

15.12  Garantir e Apoiar o processo de expansão das universidades públicas 

em parcerias Estadual e Federal, para formação dos profissionais de acordo 

com a necessidade.  

 

    META 16- FORMAÇÃO CONTINUADA E PÓS-GRADUAÇÃO  

META 16: Apoiar a formação, em nível de pós-graduação, de 50% dos 

professores da educação básica, até o último ano de vigência deste PME, e 

garantir a todos profissionais da educação básica formação continuada em sua 

área de atuação, considerando as necessidades, demandas e 

contextualizações dos sistemas de ensino. 

  

ESTRATÉGIAS 

16.1 Estabelecer parcerias com Instituição de Ensino Superior (IES) e 

processos de certificação das atividades formativas para os profissionais da 

Educação Básica e suas Modalidades.  

16.2 Inserir no município, em regime de colaboração e cooperação, o 

programas de formação de professores e demais profissionais da Educação 
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Básica e suas modalidades, a oferta de cursos de  pós-graduação -  lato sensu 

e stricto sensu  -  vagas, acesso, condições de permanência nas IES públicas e 

aprendizagem.   

16.3 Fomentar a utilização das obras didáticas, paradidáticas e de literatura do 

acervo do Plano Nacional do Livro e Leitura existente na escola, de forma a 

favorecer a construção do conhecimento e valorização da cultura da 

investigação aos professores da rede pública de Educação Básica.  

16.4 Instituir o Centro de Formação de Quatipuru - CFORQ para estudos, 

produção e socialização de saberes escolares.  

 

           META 17- PLANO DE CARGOS CARREIRA E REMUNERAÇÃO  

META 17: Valorizar os profissionais do magistério das redes públicas da 

educação básica, a fim de equiparar a 100%, a partir da vigência deste plano, 

ao maior salário vigente no país, dos demais profissionais com escolaridade 

equivalente.  

 

ESTRATÉGIAS 

17.1 Atualizar o Plano de Cargos, Carreira e Remuneração do município.  

17.2 Assegurar recursos financeiros para valorização dos profissionais da 

educação da rede pública municipal de ensino.  

17.3 Garantir o cumprimento de 1/3 da jornada de trabalho extraclasse para 

formação, estudos, planejamento, avaliações e outros, dos professores da rede 

pública municipal de ensino de Quatipuru.  

17.4 Instituir por meio de eleição, comissão municipal permanente para 

subsidiar os órgãos competentes na elaboração, implantação e implementação 

dos respectivos planos de carreira.  

 

META 18- VALORIZAÇÃO DO PROFESSOR  
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Os princípios orientadores da Valorização dos Profissionais da 

Educação, também estão descritos no Artigo 67 da LDB Nº 9.394/96: Art. 67.  

Os sistemas de ensino promoverão a valorização dos profissionais da 

educação, assegurando-lhes, inclusive nos termos dos estatutos e dos planos 

de carreira do magistério público:  

I. ingresso exclusivamente por concurso público de provas e títulos;  

II. aperfeiçoamento profissional continuado, inclusive com licenciamento 

periódico remunerado para esse fim;  

III. piso salarial profissional;  

IV. progressão funcional baseada na titulação ou habilitação,  e na 

avaliação do desempenho; 

V. período reservado a estudos, planejamento e avaliação,  incluído na 

carga de trabalho;  

VI. condições adequadas de trabalho. 

 

As novas demandas apresentadas à educação em Quatipuru, 

principalmente nos últimos anos,  trouxeram a necessidade de ressignificação 

de funções não docentes já existentes no interior das escolas, assim como está 

propiciando o surgimento de novas funções numa perspectiva de todos os 

espaços escolares serem educativos; essas modificações de conceitos vieram 

acompanhadas de um grande movimento para a profissionalização dos 

funcionários de escola e aponta para a necessidade de ampliação de 

programas de formação continuada que venha abranger também os 

Profissionais da Educação não docentes para a qualificação das atividades 

educativas nas instituições públicas de ensino. 

A instituição de formação continuada na rede pública municipal de 

ensino, na perspectiva da construção coletiva dos conhecimentos é uma 

realidade efetivada no calendário municipal que tem como objetivo a 

valorização e socialização das práticas educativas; as melhorias na 

remuneração, como o avanço por titulação; realização de vários concursos 

públicos; a garantia do tempo de trabalho do professor, destinado à formação e 

planejamento. Muito se avançou, porém ainda há um caminho a percorrer, 
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como por exemplo a revisão e atualização do Plano de Cargos e Carreira e da 

avaliação por desempenho.  

Vale ressaltar que o profissionais da educação precisam do 

aperfeiçoamento profissional continuado e utilizar adequadamente o período 

reservado a estudos, planejamentos e avaliações. Todos esses processos são 

necessários para que o docente se mantenha constantemente atualizado e 

possa dispor do tempo para elaborar de forma mais detalhada seus materiais 

de trabalho, bem como planejar todo o desenrolar de sua aula visando o 

aprendizado dos educandos. 

 

META 18: Assegurar, no prazo de dois anos, a atualização e implantação do 

plano de carreira para os profissionais da Educação Básica pública do 

município e tomar como referência o Piso Salarial Nacional Profissional, 

definido em lei federal, nos termos do inciso VIII do art. 206 Constituição 

Federal. 

    

ESTRATÉGIAS  

18.1 Estruturar, os cargos dos profissionais da educação não docentes para 

que sejam de provimento efetivo e estejam em exercício nas redes escolares a 

que se encontrem vinculados.  

18.2 Implantar, na rede pública municipal de ensino o acompanhamento dos 

profissionais iniciantes, supervisionados por equipe de profissionais 

experientes, a fim de fundamentar, com base em avaliação documentada, a 

decisão pela efetivação após o estágio probatório e oferecer, durante este 

período, curso de aprofundamento de estudos na área de atuação, com 

destaque para os conteúdos a serem ensinados por cada professor e as 

metodologias de ensino de cada disciplina.  

18.3 Prever, no Plano de Cargos e Carreira dos profissionais da educação do 

município, incentivos para qualificação profissional, inclusive em nível de 

especialização, mestrado e doutorado.  
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18.4 Realizar anualmente por iniciativa da Secretaria Municipal de Educação, o 

censo dos profissionais não docentes da educação municipal, a que se refere o 

inciso III do art. 61 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996.  

18.5 Considerar as especificidades socioculturais das escolas do campo no 

provimento de cargos efetivos para essas escolas.  

18.6 Instituir critérios técnicos e legais para a transferência ou permuta de 

professores observando a posição do professor remanejado ou transferido, 

com transparência. 

18.7 Garantir, em regime de colaboração com o governo estadual e o governo 

federal, aos profissionais do magistério da rede pública municipal de ensino, o 

acesso gratuito aos instrumentos tecnológicos como notebooks, tabletes, data 

shows e outros equipamentos necessários aos professores em efetivo 

exercício.  

18.8 Implantar e implementar uma política de recursos humanos para os 

profissionais da educação, objetivando adequar os processos de atualização 

dos profissionais ao desempenho das funções nos locais de trabalho. 

18.9 Assegurar uma bolsa incentivo, para compra de livros na feira 

panamazônica do livro. 

 

 META 19-  GESTÃO DEMOCRÁTICA  

As inúmeras mudanças decorrentes dos avanços tecnológicos, 

científicos e sociológicos, ocorridos nas últimas décadas, exigem de todas as 

pessoas conhecimento, disponibilidade para querer aprender e também desejo 

de expor suas opiniões: questionando, criticando, refutando e propondo 

soluções aos impasses que surgem no cotidiano.  

No Brasil a educação pública sempre atravessou fases de sérias 

reflexões, transformações e contradições que permanecem. Mediante esses 

fatos a gestão é apenas um dos integrantes de todo processo que se constrói e 

reconstrói, a cada momento. Ela, a gestão democrática, precisa ser dinâmica, 
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mutável e flexível, assim os atores sociais começam reconhecer e  descobrir 

suas necessidades e passam a olhar o “outro” nas suas especificidades.  

Fatos e dados históricos demonstram que a educação brasileira sempre 

foi marcada pela desigualdade, no que tange o acesso ao conhecimento 

escolar e a qualidade de serviços prestados às classes menos favorecidas. O 

sistema educacional brasileiro, apesar das normas constitucionais que lhe dão 

respaldo, desde a década de  trinta, e das reformas de ensino realizadas, não 

tem conseguido superar suas próprias deficiências, materializadas em altas 

taxas de repetência, evasão e um fluxo escolar emperrado e oneroso. (FILHO 

apud PATTO, 1999, p. 24).  

A Constituição Federal de 1988 declara que o Brasil é um Estado 

Democrático de Direito que tem dentre seus fundamentos a cidadania (art.1°, 

II). Em seu artigo 206, respalda o princípio da gestão democrática como 

norteador da educação pública. Tendo em vista esta determinação a Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB Nº 9394/96), no seu artigo 3º, 

no inciso VIII, determina: “gestão democrática do ensino público na forma desta 

Lei e da legislação dos sistemas de ensino”, normas que definem e norteiam a 

prática escolar. Ainda no seu artigo 14, dois princípios importantes que não 

podem ser refutados nas normas estaduais e municipais que tratam da gestão: 

1. participação de profissionais da educação na elaboração do projeto da 

escola; 2. participação das comunidades escolar  e local e conselhos escolares 

ou equivalentes. 

O Compromisso Todos pela Educação (Brasil, 2012), decreto que faz 

parte do Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE), lançado em 24 de 

abril do ano de 2007 pelo Ministério da Educação (MEC), transformou vários 

temas em pautas prioritárias. Entre as vinte e oito diretrizes a serem cumpridas 

por todos os estados e municípios, estão os artigos “zelar pela transparência 

da gestão pública na área da educação, garantindo o funcionamento efetivo, 

autônomo e articulado dos conselhos de controle social” e “promover a gestão 

participativa na rede de ensino”.  

A busca efetiva pela melhoria da qualidade educacional são promessas 

de uma gestão competente baseada na concepção democrático-participativa.  
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[...] A pesquisa  e a observação empírica mostram que um dos 

principais fatores de eficácia escolar (se não for o principal) reside 

nos órgãos diretivos dos estabelecimentos de ensino. O bom 

administrador é capaz de organizar um trabalho de equipe eficaz e 

tido como competente e aberto e consegue, muitas vezes, introduzir 

no seu estabelecimento de ensino grandes melhorias. É preciso, pois, 

que fazer com que a direção das escolas seja confiada a profissionais 

qualificados, portadores de formação específica, sobretudo em 

matéria de gestão (DELLORS, 2000, p.163). 

 

Mediante o exposto, faz-se necessário o conhecimento sobre o assunto 

e a sensibilização dos mesmos no sentido da busca da construção de uma 

realidade direcionada ao ideal de democracia. A gestão democrática é 

principalmente caracterizada pela participação de pais, alunos e dos 

profissionais da educação na gestão da escola. Onde todos começam a se 

perceber como também responsáveis pelas tomadas de decisões.  

A escola deve prever tal participação a partir de seus próprios objetivos 

dentro do seu quadro organizacional, pois o processo de gestão democrática 

das instituições de ensino representa um importante instrumento de 

consolidação de democracia em nível de sociedade, tendo em vista que a 

escola e a sociedade estão dialeticamente constituídas. Promover a 

democratização da gestão escolar significa estabelecer novas relações entre a 

escola e o contexto social no qual está inserida.  

A preocupação e o comprometimento do poder público municipal de 

Quatipuru na construção do Plano Municipal de Educação (PME), 2015 a 2025, 

como um dos instrumentos que planeja ações para melhoria da educação, se 

configura como atitude no campo da gestão democrática e na direção da 

universalização de todos os segmentos de ensino, inclusive aqueles que ainda 

estão desprovidos de acesso.  

Mediante o exposto, não é propósito da SME enquanto articuladora  

deste Plano de Educação, esgotar a discussão sobre o tema, ao contrário, 

pretende-se motivar a comunidade quatipuruense a participar de um contínuo 

diálogo. Por si  só, este documento não garante a universalização e acesso em 

todas as etapas da educação, mas, é um relevante subsídio na busca e no 
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fortalecimento de políticas públicas mais abrangentes, nas tomadas de 

decisão, na garantia, permanência e sucesso dos indivíduos nas diversas 

áreas do conhecimento. 

 

META 19: Assegurar condições, no prazo de 2 (dois) anos, para a efetivação 

da gestão democrática da educação, associada a qualificação, critérios 

técnicos de mérito e desempenho e à consulta pública à comunidade escolar, 

no âmbito das escolas públicas do município. 

 

ESTRATÉGIAS 

19.1 Criar a comissão municipal de educação, formada por técnicos da SME, 

representantes do Conselho Municipal de Educação, do Sindicato (SINTEPP) e 

associações ligadas à educação, com dois representantes de cada entidade, 

para elaborar o decreto municipal que regulamentará os critérios técnicos, 

como a prova escrita referente às leis educacionais, apresentação de um 

projeto de intervenção pedagógica e eleição, nesta sequência, para a definição 

da profissionalização dos gestores escolares.  

19.2 Estabelecer cooperação técnica com o Estado, definida por instrumentos 

legais, como convênios que explicitem claramente os objetivos comuns no 

atendimento da escolarização básica, na sua universalização, na qualidade do 

ensino e na gestão democrática.  

19.3 Estabelecer  regras para o regime de colaboração para tratar da Gestão 

da Educação Pública, orientado pelos princípios de democratização e 

cooperação, de modo a assegurar a participação dos diferentes segmentos das 

instituições educacionais no desenvolvimento de suas políticas, observando-se 

os seguintes critérios: tratamento diferenciado para população 

predominantemente rural; programa de transporte escolar com critérios 

comuns, aplicando as normas de segurança com acessibilidade;  

19.4 Criar a casa dos conselhos de educação ou similar com representantes 

dos conselhos das escolas públicas e de conselhos de outras políticas públicas 

relacionadas com a educação para a socialização de informações e a 

descentralização das tomadas de decisão a respeito da Educação Básica, 

contribuindo assim, para o fortalecimento do controle social.  
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19.5 Garantir representação paritária (movimentos sociais e governo) nas 

discussões decisórias de políticas públicas educacionais do município, 

reconhecendo a pluralidade de saberes de modo a refletir a diversidade dos 

agentes e sujeitos políticos do campo educacional.  

19.6 Criar e/ou consolidar fóruns consultivos e deliberativos para o 

fortalecimento do Conselho Municipal de Educação, Conselhos Escolares ou 

equivalentes, Conselho de Acompanhamento e Controle do FUNDEB e 

Conselho da Alimentação Escolar, com representações dos setores envolvidos 

com a educação e com as instituições educativas com transparência.  

19.7 Criar e/ou Ampliar o fortalecimento dos órgãos democráticos das escolas: 

conselhos escolares, grêmios estudantis ou outra forma de organização dos 

estudantes, conselhos municipais de educação, criando estruturas para o 

funcionamento, bem como, o incentivo à formação de lideranças, por meio de 

cursos e outras modalidades culturais, em parceria com universidades, 

Programa de Formação pela Escola ou centros de estudos e de formação 

política e do Programa Nacional de Educação Fiscal.  

19.8 Criar uma rede de comunicação contínua entre unidades escolares, 

unidades administrativas centrais e descentralizadas e os conselhos 

educacionais, buscando a articulação e racionalização dos trabalhos de cada 

setor e efetivando a cooperação entre as esferas públicas.   

19.9 Criar as condições efetivas de participação da comunidade escolar e local 

na elaboração dos Projetos Político -Pedagógicos, currículos escolares, planos 

de gestão escolar e regimentos escolares, estabelecendo cronograma e 

materiais destinados a essas atividades que envolvem a Secretaria Municipal 

de Educação e as escolas.  

19.10 Instituir a eleição direta para o cargo de gestor das escolas públicas da 

rede municipal promovendo as condições para a efetiva participação das 

comunidades escolares, tendo em vista, o cronograma e o regulamento da 

Comissão Municipal de Educação.  

19.11Garantir formação continuada sobre as dimensões financeira, 

pedagógica, fiscal e contábil, institucional e administrativa para professores, 

gestores, supervisores escolares e demais profissionais da escola, a fim de 

garantir a efetivação da gestão democrática na rede municipal.  
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19.12 Promover a gestão democrática no sistema de ensino por meio de 

mecanismos que garantam a participação dos profissionais da educação, 

familiares, estudantes e comunidade local no diagnóstico da escola, projeto 

político pedagógico, plano de aplicação, prestação de contas e 

acompanhamento dos financiamentos e programas destinados às escolas. 

19.13 Regularizar a organização e o funcionamento das escolas da Educação 

Básica inclusive as escolas do campo, considerando suas especificidades.  

19.14 Garantir o funcionamento do mecanismo de gestão democrática nas 

escolas de educação básica.  

19.15 Fortalecer a gestão escolar com aporte técnico e formativo nas 

dimensões pedagógica, administrativa e financeira, para que possa gerir, a 

partir de planejamento estratégico, recursos financeiros da escola, garantindo a 

participação da comunidade escolar na definição das ações do plano de 

aplicação dos recursos e no controle social, visando o efetivo desenvolvimento 

da gestão democrática.  

19.16 Fortalecer a gestão democrática nas escolas públicas que atendem 

jovens e adultos, a partir da realização de assembleias escolares e a produção 

de documentos normativos para as atividades escolares, bem como, criando as 

condições para participação em conselhos escolares ou similares.  

 

META 20-  FINANCIAMENTO PÚBLICO DA EDUCAÇÃO  

Falar em aspectos educacionais que traduzem qualidade como acesso, 

permanência e sucesso são essenciais, assim como pensar no financiamento 

da Educação Básica, entender de onde provém, como devem ser utilizados os 

recursos disponíveis e, ainda, como eles se relacionam com as prioridades 

identificadas no processo de ensino e aprendizagem.  

Financiamento da Educação é um tema que não pode ser desvinculado 

dos aspectos pedagógicos, pois os recursos disponíveis no município devem 

dar a todos os alunos condições de aprender. E ao mesmo tempo convocar a 

comunidade a refletir sobre seu papel na educação. Por força constitucional, os 

municípios brasileiros devem investir, anualmente, no mínimo 25% dos 

impostos na educação: 
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A União aplicará, anualmente, nunca menos de dezoito, e os 

Estados, o Distrito  Federal e os Municípios, vinte e cinco por cento, 

no mínimo, da receita resultante de impostos, compreendida a 

proveniente de transferências, na manutenção e desenvolvimento do 

ensino.” (Artigo 212 da Constituição Federal).  

 

O valor arrecadado deve ser investido prioritariamente nos ensino s 

infantil e fundamental, com o  investimento mínimo de 25% desses impostos, 

cujo montante é variável de um município para o outro, o FUNDEB (Fundo de 

Manutenção e Desenvolvimento e de Valorização dos Profissionais da 

Educação), criado em 2006 em substituição ao FUNDEF (Fundo de 

Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do 

Magistério), é um mecanismo de financiamento da educação básica que institui 

um valor mínimo por aluno a ser investido em todo o país.  

O FUNDEB é formado, na sua quase totalidade, pelos recursos 

provenientes dos impostos e de transferências dos Estados, Distrito Federal e 

municípios, já vinculados à educação pelo disposto no art. 212 da CF e não se 

trata de uma única conta, mas de um fundo por Estado e um fundo pelo Distrito 

Federal, somando -se vinte e sete fundos no país. Cada ente federado deposita 

20% de um conjunto de impostos, sendo o total distribuído pelos respectivos 

municípios. Caso o valor somado não permita alcançar  o valor mínimo por 

aluno definido nacionalmente, a União repassa recursos federais a fim de 

complementá-lo.  

Com a promulgação da Constituição de 1988, que elevou os municípios 

a ente federado de igual dignidade com relação aos Estados e a União e 

fortalecidos pela nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional de nº. 

9.394/96, os municípios passaram a ter substantivo grau de autonomia, com 

recursos e responsabilidades próprias e, portanto, com a liberdade e condições 

legais de formular políticas públicas adequadas às peculiaridades locais, 

integrando-as e articulando-as às políticas e planos da União e dos Estados. 

Entre elas, com destaque, situam-se as políticas de educação.  

Dentro desta perspectiva a cidade de Quatipuru, através do Órgão de 

Controle Interno do Município, atendendo ao que determina o artigo 74 da 
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Constituição Federal, apresenta à Secretaria municipal de Educação 

mensalmente um Relatório sobre a gestão dos recursos vinculados ao Fundo 

de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica  e Valorização dos 

Profissionais da Educação executadas.  

Verifica-se que o cumprimento do art. 22º da Lei Federal 11.494/2007 é 

referente à aplicação de uma parcela não inferior a 60% dos recursos do 

FUNDEB na remuneração dos profissionais do magistério, em efetivo exercício 

de suas atividades no ensino básico (fundamental e pré-escola) público.  

Entende-se que a educação, tanto no passado quanto na atualidade 

exige uma atenção especial, bem como habilidade e competência para gerir 

tanto as ações pedagógicas quanto as financeiras. Assim, a Prefeitura 

Municipal de Quatipuru, através da SME em parceria com o Governo Federal, 

tem assumido o compromisso de manter a qualidade do ensino, também por 

meio dos Programas que ajudam melhorar a educação, como: Bolsa-Família; 

Programa Nacional de Alimentação Escolar; PNLD-Programa Nacional do Livro 

Didático; PAR-Plano de Ações Articuladas; PDDE Interativo; PBA-Programa 

Brasil Alfabetizado; Educação Integral; PNAT-Programa Nacional do 

Transporte Escolar; PNAE-Programa Nacional da Alimentação Escolar; PNAIC-

Pacto Nacional Pela Alfabetização na Idade Certa; PDDE Campo; PDDE 

Acessível; PDDE Atleta na Escola; Caminho da Escola Campo, Caminho da 

Escola Acessível; Mobiliário Escola; Programa de Creche; Formação 

Continuada com base na lei nº 10.639; Mobiliário e Equipamento de Creche; 

Construção e outros.  

Tendo em vista o exposto, considerando os dados extraídos dos 

demonstrativos contábeis do Município, compreende-se que a gestão 

financeira é um elemento fundante na organização e monitoramento das 

inúmeras necessidades que compõem o setor educacional. Vale ressaltar que 

apenas a existência dos recursos financeiros não são suficientes, é preciso 

planejar estratégias que possibilitem ações em favor do acesso, permanência e 

sucesso dos educandos. 

 

META 20: Ampliar o investimento público em educação pública de forma a 

atingir, no mínimo, o patamar de 7% (sete por cento) do Produto Interno Bruto - 
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PIB do município até o 7o (sétimo) ano de vigência deste PME chegando, no 

mínimo, o equivalente a 10% (dez por cento) do referido PIB ao final do 

decênio, além de outras fontes de financiamento. 

 

ESTRATÉGIAS 

20.1- Ampliar, progressivamente, o percentual dos recursos municipais 

destinados a manutenção e desenvolvimento do ensino público municipal; 

20.2- Garantir, observando as políticas de colaboração entre os entes 

federados, fontes de financiamento permanentes e sustentáveis para todos os 

níveis, etapas e modalidades da educação básica, com vistas a atender suas 

demandas educacionais de acordo com o padrão de qualidade, na vigência do 

PME; 

20.3- Participar do regime de colaboração entre os entes federados e cumprir 

as determinações para atingir o percentual de 10% do PIB até 2025. 

20.4-  Estabelecer no município, a Educação Infantil como prioridade para a 

aplicação dos recursos vinculados à manutenção e desenvolvimento do ensino; 

20.5- Fortalecer os mecanismos de transparência na aplicação e prestação 

pública de contas dos recursos de 100% das unidades gestoras, na forma da 

lei, assegurados os princípios da gestão democrática e participativa; 

20.6- Garantir nos orçamentos municipais anuais, a previsão do suporte 

financeiro às metas constantes neste PME, em cumprimento ao artigo 212 da 

Constituição Federal (CF/88) em termos de aplicação dos percentuais mínimos 

vinculados à manutenção e desenvolvimento do ensino; 

20.7- Garantir provimento orçamentário para o atendimento às especificidades 

referentes à manutenção e desenvolvimento das classes com alunos 

portadores de necessidades especiais; 

20.8- Consolidar as bases da política de financiamento entre os entes 

federativos, acompanhamento e controle social da educação pública, em todos 

os níveis, etapas e modalidades, por meio da ampliação do investimento 

público em educação pública em relação ao PIB, com incrementos obrigatórios 

a cada ano, proporcionais ao que faltar para atingir a meta estabelecida até o 

final da vigência do PME; 
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20.9- Assegurar financiamento, em regime de colaboração com a União, para 

políticas e estratégias de solução de problemas do transporte escolar, 

enfrentados principalmente pelos alunos do meio rural, em relação ao 

gerenciamento e pagamento de despesas, durante toda  vigência do PME; 

20.10- Garantir aporte de recursos, no prazo de dois anos a partir da vigência 

deste PME, para financiar programas de acompanhamento da aprendizagem 

com profissionais formados na área, para estudantes com dificuldades de 

aprendizagem e/ou distorção idade-série; 

20.11- Garantir imediatamente o cumprimento do piso salarial profissional 

nacional previsto em lei para aos profissionais do magistério público da 

educação básica, durante toda vigência deste PME; 

 

 

20.12- Assegurar nas escolas públicas incentivo financeiro para promover a 

realização de atividades artístico-culturais pelos estudantes, incentivando o 

envolvimento da comunidade; 

20.13- Aperfeiçoar e ampliar os mecanismos de acompanhamento da 

arrecadação da contribuição social do salário-educação; 

20.14- Fortalecer os mecanismos e os instrumentos que assegurem, nos 

termos do parágrafo único do art. 48 da Lei Complementar nº 101, de 4 de 

maio de 2000, a transparência e o controle social na utilização dos recursos 

públicos aplicados em educação, especialmente a realização de audiências 

públicas, a criação de portais eletrônicos de transparência e a capacitação dos 

membros de conselhos de acompanhamento e controle social do FUNDEB; 

20.15- Implementar o Custo Aluno Qualidade (CAQ) como parâmetro para o 

financiamento entre os entes federados da educação de todas etapas e 

modalidades da educação básica, a partir do cálculo e do acompanhamento 

regular dos indicadores de gastos educacionais com investimentos em 

qualificação e remuneração do pessoal docente e dos demais profissionais da 

educação pública, em aquisição, manutenção, construção e conservação de 

instalações e equipamentos necessários ao ensino e em aquisição de material 

didático-escolar, alimentação e transporte escolar. 
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6. ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO PME QUATIPURU-PA 

 

O Plano Municipal de Educação de Quatipuru foi construído de forma 

coletiva pelos Grupos de Trabalho e pela Comissão Executiva de Construção 

do PME, com diálogos transparentes realizados entre 2014 e 2015. Os 

diálogos aconteceram com os diversos segmentos da sociedade civil e o poder 

público nos níveis e modalidades de ensino, na gestão, no financiamento, na 

formação e valorização do magistério e demais trabalhadores da educação, 

estudantes, pais e comunidade em geral.  

Entre as metas previstas, muitas dependem de iniciativa do Poder 

Executivo Municipal, entretanto, existem metas que exigem a cooperação dos 

Governos Estadual e Federal para serem executadas, seja porque envolvem 

recursos de que o Município não dispõe ou pelos limites do poder atribuído a 

sua atuação no setor educacional.  

Com a aprovação deste Plano de Educação na Câmara Municipal de 

Quatipuru será necessário obter mecanismos de acompanhamento, 

monitoramento e avaliação que garantirão o desenvolvimento  das metas 

estabelecidas, ao longo de dez anos. O processo de avaliação baseia-se na 

análise sistemática e objetiva dos resultados alcançados no Plano, buscando 
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comprovar sua relevância, coerência e impacto na educação e nas pessoas 

envolvidas  nela.  

A sistemática de acompanhamento e monitoramento deste Plano deverá  

conter informações qualitativas e quantitativas integradas que permitam a 

melhoria do gerenciamento, possibilitando o replanejamento e as medidas 

corretivas no decorrer do  tempo, garantindo dessa forma, o cumprimento das 

Metas construídas nesse PME. Os principais critérios de avaliação serão:  

 Eficácia: cumprimento e alcance dos objetivos propostos, respondendo à 

questão: Fizemos o que dissemos que íamos fazer?    

 Eficiência: uso otimizado, com economia e qualidade, dos bens e 

recursos empregados na execução das ações, respondendo à questão: 

Estamos usando os recursos da melhor maneira possível?  

 Efetividade: o alcance dos resultados e impactos esperados, 

respondendo à questão: Que diferença o Plano faz?  

 

O PME, sendo uma legislação, amparada pela Constituição Federal, precisa  

ser efetivado através da população, legisladores e executores. Lembrando 

sempre, que um dos melhores mecanismos de acompanhamento e 

monitoramento das ações é a própria sociedade, por meio da organização de 

seus atores: as organizações estudantis e os pais, o Ministério Público, o 

Conselho de Controle e Acompanhamento Social, o Conselho Municipal dos 

Direitos da Criança e do Adolescente e o Conselho Tutelar.  

Mas, como é necessário estabelecer os responsáveis diretos pela 

avaliação, estes serão sempre a SME, a Câmara Municipal, o Conselho 

Municipal de Educação e o Conselho do FUNDEB, enquanto existir. A SME 

será a responsável direta para elaboração e utilização dos instrumentos de 

controle anual para verificar se cada meta foi, ou não, atingida, por isso, em 

caráter permanente, será criado:  

1. Formação da equipe de avaliação;  

2. Definição do escopo e foco da avaliação;  

3. Elaboração e teste dos instrumentos;  

4. Elaboração de relatório de avaliação.  
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Caso alguma meta não seja alcançada ou alguma ação não 

implementada, decisões serão replanejadas, após estudos e análises das 

causas do sucesso e insucesso.  

A exemplo do Plano Nacional de Educação, este PME prevê a 

possibilidade de adaptações e medidas corretivas quando as novas exigências 

aparecerem, desde que fundamentadas e em conformidade com o Plano 

Nacional de Educação. No prazo de dois anos, deve-se proceder novas 

audiência pública para avaliação e/ou adequação deste Plano Municipal de 

Educação. 

 

                 Comissão Técnica Articuladora do Plano 

Municipal de Educação 
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