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Prefeitura Municipal de Santa Izabel do Pará
Palácio Municipal Capitão Noé de Carvalho

MUNICIPAL NO 304 DE 17 DE JUNHO DE 2015.

Aprova as adequações ao Plano Municipal
de Educação (PME) e dá outras
providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO PARÁ, ESTADO DO PARÁ: Faço saber que a
Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1 0 - Ficam aprovadas as adequações ao Plano Municipal de Educação (PME), aprovado
pela lei municipal no 204 de 20 de abril de 2010.
Art. 20- As adequações aprovadas atendem ao disposto no art. 80 da Lei no 13.005
de 25 de junho de 2014, tudo em conformidade com o teor das metas e estratégias
constantes do anexo desta lei, que passa a integrá-la para todos os fins de direito.
Paragrafo Unico — As adequações promovidas no Plano Municipal de Educação não alteram
o seu prazo de vigência, que é decenal, e se encerra conforme lei municipal no 204 de 20 de
abril de 2010, no ano de 2019.
Art. 30- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Gabinete do Prefeito Municipal de Santa Izabel do Pará, 17 de junho de 2015.

Publicada no Quadro de Aviso da Prefeitura Municipal de Santa Izabel do Pará em,
17/06/2015, conforme Art. 92 da Lei Orgânica do Município de Santa Izabel do Pará.
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Pensar é preciso! Sonhar é necessário! Transformar é fundamental.
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SOU DAQUI

Fui de trem, de passagem
Fui do rio, do porto de minas
Sou da estrada, da BR e da PA
Sou da América, americano
Sou do Itá, de São Francisco ou da
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Sou do branco- A pimenta da mistura
Sou daqui, Sou do lugar
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APRESENTAÇÃO:

Os planos municipais de educação, são documentos com força de lei, que
estabelecem metas para a garantia do direito à educação de qualidade avance em um
munícipio, estado ou país, no período de dez anos. abordam o conjunto do atendimento
educacional existente em um território, envolvendo redes municipais, estaduais, federais
e as instituições privadas que atuam em diferentes níveis e modalidades da educação: das
creches às universidades. trata-se, pois, do principal instrumento da política educacional
os planos são, também, um importante instrumento de médio e longo prazos contra a
descontinuidade das políticas, pois orientam a gestão educacional e referenciam o
controle social e a participação cidadã.
Garantir a elaboração de planos de educação é um dever das gestões educacionais,
definido na constituição federal de 1988, como forma de superar improvisações e ações
fragmentadas. soma-se a este dever constitucional, a disposição no novo Plano Nacional
( lei n. 13.005/2014) que todos os municípios e estados construam ou revisem seus planos
de educação no prazo de um ano após a sua aprovação, envolvendo ampla participação
comunitária e de profissionais da educação.
as políticas públicas precisam, para serem efetivas e relevantes resultar do diálogo entre
os governos e a sociedade e que a participação não acontece de modo espontâneo. tratase,
pois, de um processo intencional, delicado e trabalhos que reflete o compromisso político
com o fortalecimento de uma democracia que articule o cotidiano da vida ao campo das
políticas públicas.
A EXISTÊNCIA DO PLANO
No nosso munícipio o PME, foi elaborado no ano de 2010 com o tema : educação
se faz com gestão compartilhada" , aprovado na câmara municipal de santa Izabel do Pará
na gestão do prefeito municipal Carlos Marió de Brito Kató , lei municipal no 204/10 de
20 de abril de 2010, com vigência para o decênio de 2010 a 2019.
Na gestão do atual prefeito Gilberto Pessoa, foi realizado no dia 17 de junho de
2013 em nove polos ( relatados anteriormente) a pré conferência e nos dias 19 e 20 de
junho a conferência municipal no colégio Antonio Lemos

hoje no dia 28 de maio de 2015, a secretaria municipal de educação está dando continuidade nesse
processo com a audiência pública que é uma reunião pública. aonde todos na comunidade são
convidados a comparecer, dar suas opiniões, e ouvir as respostas do poder público, assim, tendo a
oportunidade de sentir que suas vozes estão sendo ouvidas. Com a reformulação do PME, o mesmo
terá vigência ate 2019 de acordo com a lei municipal no 204/ IO de 20 de abril de 2010.

I — O MUNíCIPIO DE SANTA IZABEL DO PARÁ

Em conformidade com a Lei no 10.172/2011 de 09/01/2011, que estabelece Plano
Nacional de Educação, que em seu artigo 2 0, que estabelece que os Estados, Distrito
Federal e os Municípios organizem amparado com o Nacional, Planos Decenais de
trabalho. Neste sentido, a Prefeitura Municipal de Santa Izabel do Pará, por meio da
Secretaria Municipal de Educação firmando seu papel de desempenho qualitativo da
Educação, organizou juntamente com a Comissão Técnica a Construção e elaboração do
Plano Municipal de Educação — PME do Município de Santa Izabel do Pará.
O PME iniciou sua construção no ano de 2007 com a organização da
Comissão que tinha representantes da 1 1 a Unidade Regional de Educação, Conselhos
(CME e CMFUNDEB), Sindicato dos Funcionários Públicos de Santa Izabel do Pará e
Sociedade Civil com o intuito de planejar e elaborar todas as etapas do processo de
construção. desde o cronograma de reuniões, comissões de formação dos grupos de
trabalho dos níveis e modalidades de ensino e análise das propostas emitidas nas
Préconferências realizadas em todas as comunidades do Município. Destarte, foram
construídas várias discussões para ser dado o melhor encaminhamento possível,
concluindo um total de 10 reuniões realizada pela Comissão Organizadora.
Nos dias 19 e 20 de agosto, foi realizada a 1 CONFERÊNCIA MUNICIPAL
DA EDUCAÇÃO, com o Tema:" Educação se faz com gestão compartilhada" que tem
como primeira instância à mobilização da sociedade com a sistematização e construção
do PLANO DECENAL MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, no qual retratará as Políticas
Públicas Nacionais, Estaduais e Municipais Educacionais que nortearam os
compromissos e propostas também firmadas nas Pré-conferências garantindo a
consolidação de uma educação, embasada na participação coletiva, na ética E NOS
Princípio Fundamentais de Cidadania e de humanização das pessoas, exigindo o
engajamento de toda a sociedade civil organizada.
No ano de 2009, ocorreu a 11 CONFERÊNCIA MUNICIPAL DA
EDUCAÇÃO, com a expectativa de articular a participação dos diferentes atores sociais
para rediscutir, debater e disseminar as políticas públicas para a Educação.
A COMAE 2009 constituiu-se como um espaço de discussões e socialização
das pretensões do poder público para a educação no qual cabe debater em membros da
Sociedade Civil, da Comunidade Escolar, das Entidades de Classes, ONG's, Órgãos de
Segurança Pública, Secretários Municipais, Entidades Públicas e Particulares, etc. as
propostas que permitam à educação formar com qualidade o cidadão.
Neste segunda Conferência se definiu os prazos para implementação das
ações do PME (Plano Municipal de Educação), elaborado para atender às exigências do
PAR do Município, e como parâmetro inicial de discussão que conduzirá Delegados

Municipais, eleitos, para participarem das Conferências Estaduais e, posteriormente,
Nacional de Educacional.
A elaboração do PLANO DECENAL MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,
estância menor do Plano Estadual e Nacional de Educação, envolve a dimensão política
social no que se refere à exigência da participação de toda a sociedade, seja na
apresentação de propostas, na expressão de seus sonhos e desejos, ou mesmo no debate
e na aprovação do referido documento, daí a importância do processo de gestão
democrática e sua relação com a qualidade de educação municipal. Visto que, o mesmo
emerge de um processo democrático com participação dos diversos atores sociais que
influenciam no processo decisório da Educação. Sendo que este documento é o resultado
das decisões e sugestões da comunidade, portanto, o PME retrata os ideais para o
Município que queremos, com vistas nos nossos aspectos culturais e sociais de Cidadania.
O Plano Decenal Municipal de Educação de Santa Izabel do Pará, proposto
para 2010/2019, traz em suas proposições, o compromisso de oferecer a todos os
munícipes uma educação de qualidade, sem discriminação, com ética e equidade,
buscando elevar o nível de vida dos mesmos, a exclusão social e a desigualdade.
Garantindo a todos o direito de aprender, propiciar-lhe condições de igualdade para serem
plenamente inseridas na sociedade e poderem adquirir os instrumentos básicos pleno da
cidadania.

1- Aspectos Gerais do Município de Santa Izabel do Pará:
1.1 — Aspectos Históricos
O espaço geográfico que abrange o Município de Santa Izabel do Pará é
resultado do processo da colonização da área onde passava a antiga estrada de ferro
Belém-Bragança e está relacionada à ocupação da Amazônia. Iniciada pelos portugueses,
a partir da criação do Estado do Maranhão e da Fundação do Forte de Santa Maria de
Belém do Grão Pará, em 1616. Nos quadros de apuração de recenseamento geral de 1920,
figura a formação do Distrito de Santa Izabel do Pará e até o ano de 1932 fazia parte do
município de Belém, em 1933 adquiriu categoria de município de 1936 a 1937 0
município era constituído de 7 distritos: Santa Izabel, Ananindeua, Benevides, Araci,
Caraparu, Benfica, Americano e só em 1938 foi desmembrado o engenho Araci e
Ananindeua permanecendo os outros até 1948 (fonte:Biblioteca IBGE) Portanto a
similaridade dos municípios que formam a grande Belém hoje, provém do processo de
formação histórica da região.

Santa Izabel do Pará está localizado na região norte do Brasil, mesorregião
nordeste do Pará, na Zona fisiográfica microrregião bragantina. Tendo as seguintes
coordenadas geográficas: Latitude 1 0-17'-51 "; Longitude 48 0-09-56; Altitude sede 21.
Limita-se com as cidades de: Santo Antonio do Tauá ao norte; ao sul: Bujarú
e Rio Guamá; a leste: Castanhal e a oeste de Benevides (FERREIRA, 1987
P.124).
Atualmente o Município está subdividido em três distritos, a saber:
1- Distrito Sede que corresponde ao perímetro urbanizado, com
infraestrutura básica, que é o conjunto de bairros que compõe a cidade:
Centro, Santa Lúcia I e II, Juazeiro, São Raimundo, Nova Divinéia, Nova
Brasília, Aratanha, Santa Rita de Cássia, Jurunas, Santa Terezinha,
Triângulo, Novo Horizonte, Jardim Tóquio, Jardim Mirair, Jardim das
Acácias, Jardim Florestal, Bairro Novo, Jardim Paraíso e Sagrada Família.
2- Distrito de Americano, que corresponde a área urbanizada da Vila e
povoados: Ferreira Pena, Galho Grande, Areia Branca, Santa Rosa, São
Luiz, Uxiteua, São Felipe e Mocambo.
3- Distrito de Caraparu, situa-se ao Sul do Município, compreende a Vila de
Caraparu e os povoados e vilas de: Tacajós, Santa Quitéria, Catumbi,
Jundiaí, Centrinho, Campinense, Carmo, Conceição do Itá, São
Francisco do Itá, Boa Vista do Itá, Macapazinho, Feijoal, Lago,
Maravilha, Pupunhateua, Macuiambá, Maniteua, José de Queluz,
Campinense, Rocinha (FERREIRA, 1987, 1)122)
O Município de Santa Izabel do Pará possui um manancial hídrico potável
importante na garanti da sustentabilidade da população da região desde que seja
racionalmente utilizada. As principais bacias Hidrográficas do Município, são a Bacia do
Caraparu e a Bacia do Rio Itá que ocupam grande parte do município de Santa Izabel do
Pará e é de grande importância para a economia local, pois serve as áreas de

produção agrícola, cujos produtos abastecem o município e são exportados para
município vizinhos, ao longo de seu curso, recebe águas de vários afluentes, os quais, os
principais são: Rio Maguari, rio Apeú (ver mapa hídrico). A Bacia do caraparu apresenta
mais de um ponto de nascente cortando o município de norte a sul entrecortando as
florestas e indo desaguar no Rio Guamá.

1.2 - ASPECTOS SÓCIO-ECONÔMICOS

A população de 54.464 habitantes (IBGE, julho de 2008), distribuída nos
718.000 km2 sendo que 70% encontra-se na área urbana do município, que apresenta uma
densidade demográfica de 83,2 hab/km2. (IBGE, julho de 2008), Índice de
Desenvolvimento Humano (IDH) de 0.721.0, PIB per capta de 3.504.00, dados que
representam proporções razoáveis compatíveis com a média do País.
O município tem como destaque na sua economia a produção e o
beneficiamento de produtos consumidos na área metropolitana como: a produção de
hortaliças que abastecem o mercado local e a região metropolitana de Belém, sendo
comercializados para supermercados na capital; Na fruticultura, destaca-se a produção de
frutas tropicais da Região como: açaí, acerola, cupuaçu, etc. largamente comercializadas
no mercado regional e nacional. O município também abastece o mercado regional com
a produção de flores, de espécies tropicais. Além desses produtos destacam-se os
granjeiros frango e ovos, exportados principalmente para a região nordeste e outras
regiões do País, ainda destacam-se oleicultura e apicultura que já se mostram em
expansão no Município.
A atividade que movimenta o Município é o setor do comércio (como
podemos observar no gráfico em anexo). Isto se dá pelo fato do município localizar-se na
confluência de duas importantes rodovias ( sendo cortado ao leste e a oeste pela Rodovia
Federal BR 316 e de norte a sul pela Rodovia Estadual PA 140), isso faz do local uma
importante área do comércio, pela facilidade de abastecimento, e escoamento lembrando
que a porção sul do município é banhada pelo Rio Guamá, que também permite o fluxo
de produtos através de transportes fluviais entre os município que se localizam ás margens
do mesmo rio e Santa Izabel do Pará, facilitando o livre comércio fazendo da cidade uma
área ambígua em relação a área metropolitana de Belém (do ponto de vista de
características geográficas) no entanto uma área contigua (do ponto de vista econômico e
social). Isto significa a necessidade de políticas públicas planejadas coletivamente para a
população residente a qual 70% na área urbana. Da população do município, 64% estão
em idade economicamente ativa e representam uma porção considerável de mão de obra
que serve a região metropolitana da Região metropolitana de Belém, tendo que deslocarse diariamente, além do fluxo de estudantes universitários e outros (cerca de 2.000
pessoas) (SEMED SIP-2008) que fazem o percurso para a área metropolitana de Belém.
A proximidade do município com a capital paraense, facilita o fluxo do
comércio, do escoamento da produção, a vilegiatura e até o aumento da produção que nos
últimos anos tem deixado o centro da capital para residir em áreas próximas como o

município todavia a proximidade também traz problemas graves como o aumento da
favelização, a ocupação irregular do solo, transporte público de baixa qualidade, elevada
taxa de desemprego, violência crescente e ausência da área de lazer, que não podem ser
vistos isoladamente, como se fossem algo exclusivo aos limites demográficos de cada um
dos Municípios que compõe a Região Metropolitana. São males que afetam diretamente
a todos e por isso necessitam de soluções conjuntas, inclusive com a participação do
Estado e da União.
Santa Izabel do Pará apresenta hoje, dimensões de similaridade de área
metropolitana, mas não vem sendo tratado como tal, prejudicando esforços para resolver
problemas que fogem das fronteiras municipais pois os recursos são buscados
isoladamente tendo que dar soluções para áreas de contiguidade. A concepção
metropolitana, busca instrumentos de desenvolvimento capazes de beneficiar as áreas
intra-urbanas a fim de promover o crescimento sustentado e ordenado da região
metropolitana, com a consequente melhoria da qualidade de vida da população.
1.3- Aspectos Econômicos:
Sua principal fonte de renda vem da agricultura e avicultura, um lugar
constituído de grandes e pequenos produtores rurais que também produzem farinha de
tapioca e mandioca, onde os principais centros de produção estão localizados nas
comunidades de Areia Branca e Americano.
O Município de Santa Izabel do Pará, que fica a cerca de 38 km da capital do
Estado do Pará, tem na sua economia da produção de produtos agrícolas, como hortaliças
variadas e com grandes e pequenos produtores que moram nas áreas rurais ou
comunidades que forma a cidade. São produzidas por mês cerca de IO toneladas de
gêneros alimentícios a base de produtos agrícolas como tomate, cenoura, couve, alface,
cheiro verde, pimenta do reino, etc.. Faz parte também da base econômica da cidade a
produção de frangos de corte, como também a produção de bovinos. Na cidade,
basicamente no centro comercial a cidade conta com supermercados, farmácias e
comércios variados quer seja formal ou informal. Existem grandes e pequenas empresas
da cidade que ofertam oportunidades de empregos aos moradores da cidade além do
grande número de trabalhos autônomos existente na cidade. 98 empresas de grande e
pequeno porte, comércios formais e informais, cerca de 12 escolas da rede particular de
ensino entre ensinos médio e fundamental, possui 4 agências bancárias para atendimento

aos clientes e toda a população, tecnologia que facilita o acesso a internet através de IO
cybers café. Existem vários pontos turísticos como rios e igarapés que recebem visitantes
todos os finais de semana, a exemplos, citamos o rio Caraparu, que fica localizado a 17
quilômetros, o balneário mais procurados entre todos, o balneário Lagoa Azul que está
localizado na comunidade da Quinta Nova com uma distância de 25 quilômetros do
centro da cidade. As principais diversões noturnas da cidade são realizadas nos finais de
semana com festas variadas entre bailes da saudade e festas com aparelhagens e disck
jockeys que tocam músicas eletrônicas nas boates e danceterias. Pontos turísticos
existentes no centro da cidade, o prédio histórico do Colégio Antonio Lemos, a Praça poli
esportiva do ginásio de Esportes Manoel Silva, o Retiro de Moema de propriedade do
Senhor Gabriel Hermes.

1.4 - ASPECTOS EDUCACIONAIS - HISTÓRICO
EDUCACIONAL DE SANTA IZABEL DO PARÁ.
A criação dos Estabelecimentos de Ensino no Município de Santa Izabel do
Pará são marcados pelo início do desenvolvimento cultural, político e econômico nesta
região. Nos registros do Livro "História do Município de Santa Izabel do Pará" do
pesquisador Nestor Ferreira as primeiras Escolas são de jurisdição Estadual e estas são:
1

a

Escola: GRUPO ESCOLAR "SILVIO NASCIMENTO"- criado pelo

decreto lei no 1370 de 06 de abril de 1905, inaugurado em 22 de junho de 1905.
2a Escola: COLÉGIO ANTONIO LEMOS - Inicialmente temos a fundação
de Orfanato Paraense em 13 de maio de 1893e posteriormente a criação do atual Colégio
Antonio Lemos criado pelo decreto lei no 433 de 15 de maio de 1906.
- ESCOLA ESTADUAL MAGALHÃES BARATA - Criado pelo decreto lei
no 106 de 14 de agosto de 1950. ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR SIMPLÍCIO

FERREIRA DE SOUZA -Lei 106 de 14 de agosto de 1950.
ESCOLA ESTADUAL SANTA IZABEL - 18 de outubro de 1963, criada
pelo decreto lei no 097.
ESCOLA ESTADUAL PROFESSORA DORACY LEAL - Começou a
funcionar em 24 de maio de 1974.
ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR GUILHERME MÁRTIRES - Foi
instalada no dia 14 de abril de 1980 e inaugurada no dia 08 de setembro do mesmo ano.

2- Aspectos Atuais da Educação do Município de Santa Izabel do
Pará:
A Secretaria Municipal de Educação (SEMED), conta com cerca de 1.106
funcionários, incluindo técnicos, professores, auxiliares e corpo administrativo. A sede
da Secretaria localiza-se na Rua José Amâncio S/N Bairro centro. A rede municipal de
ensino conta com o número de 54 escolas, sendo 20 na sede do munícipio e as demais na
área rural, atendendo a 12.461 alunos da Educação Infantil, do 1 a ano a 8a série do
Ensino Fundamental, disponibilizando os seguintes serviços:
Atendimento aos alunos da Educação Infantil;
Atendimento aos alunos do Ensino Fundamental I e II;
Atendimento aos alunos com necessidades Especiais (AEE);
Atendimento a Educação de Jovens e Adultos;
Atendimento nos laboratórios de Informática com acesso a internet;
Atendimento nas salas de leitura;
Alimentação Escolar a todos os níveis
Transporte Escolar (alunos da zona do campo);
Formação continuada para todos os níveis de ensino;
Formação para o Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa
( PNAIC)•,

Formação continuada do projeto Trilhas e Comunidade de Aprendizagem
(Natura);
Atendimento com Psicólogo e Assistente Social;
Atendimento a comunidade Geral;

2.1- A estrutura administrativa da Secretaria Municipal
de Educação:
Gabinete da Secretária Municipal de Educação;
Diretoria de Ensino;
Coordenação de Ensino Infantil;
Coordenação do Ensino Fundamental I — do 1 0 ano ao 50 ano;
Coordenação do Ensino Fundamental II- do 60 ano a 8a série;
Coordenação da Educação de Jovens e Adultos;
Coordenação de Ensino Especial;
Coordenação de Educação Física;
Coordenação de atendimento Psicossocial;
Coordenação de Estatísticas e Censo Escolar;
Suporte pedagógico de 30 técnicos para atendimento ás unidades
escolares;

Gestores escolares das Unidades polos de Educação e professor
responsável nas anexas acima de 100 alunos;

Departamento de

Planejamento Administrativo;
Departamento de Recursos Humanos;
Departamento de Alimentação Escolar;
Coordenação dos Transportes;
Rede Física;
Equipe de manutenção e reparos nas unidades escolares;
As ações administrativas e pedagógicas são realizadas mediante planejamento prévio anual,
de acordo com o suporte financeiro definido na LDO ( Lei de Diretrizes Orçamentarias),
ações definidas no PPA e outros instrumentos que garantam a legalidade e legitimidade das

ações propostas.
II — A EDUCAÇÃO EM SANTA IZABEL DO PARÁ: DIRETRIZES, METAS E ESTRATÉGIAS.

O homem estabelece a ligação interdependente entre o meio natural e o
social por meio do trabalho, é ele que lhe proporciona a conquista de direitos
fundamentais como: alimentação, moradia e saúde que desencadeiam novas
conquistas não menos necessárias como a educação. Este é o ponto da partida da
Educação do Munícipio de Santa Izabel do Pará, baseada no principio de que o estado
pode e deve estimular um ambiente favorável ao desenvolvimento dessas e outras
conquistas.
Para tanto as ações da Secretaria Municipal de Educação serão direcionadas a
partir de tomadas de decisões pautadas na ética, nos direitos e deveres legais( nos
âmbitos federal, estadual e municipal ), na criatividade e na integração com as demais
secretarias, conselhos e poder legislativo. Bem como no desenvolvimento de atividades
correlatadas e complementares que a partir da construção do PME, estão estreitamente
ligadas a esta SEMED: a cultura, o turismo, o lazer e o esporte.

Indicadores da Educação Básica da localidade
Ano

Estabelecimentos

Matrículas

Docentes

Turmas

2007

63

18.332

481

702

2008

65

18470

530

698

2009

64

18.446

518

699

2010

64

18.350

494

703

2011

65

18.782

533

724

2012

63

18£58

558

734

2013

63

18.272

566

698

2014

65

17084

532

712

Fonte
DIRETRIZES:

E.sceiar / Preparação.

F.fducaçäo

1. erradicação do analfabetismo;
2. universalização do atendimento escolar;
3. 'criação de estruturas no sistema municipal da educação para a superação das
desigualdades educacionais, com ênfase na promoção da cidadania e da
igualdade racial, visando a erradicação de todas as formas de descriminação".

4. melhoria para o trabalho e para a cidadania, com ênfase nos valore morais e

éticos em que se fundamenta a sociedade;
5. "Promoção do desenvolvimento sustentável e da Educação Ambiental nas escolas
da rede pública municipal."

6. ampliação do investimento na educação, que assegure atendimento às
necessidades de expansão, com padrão de qualidade e equidade;

7. promoção do desenvolvimento humano, social, científico e tecnológico dos
indivíduos;

8. valorização dos trabalhadores da educação;
9. difusão dos princípios da equidade, do respeito à diversidade e à gestão
democrática da educação;

10. promoção e desenvolvimento da política da educação inclusiva.

META 1: Consolidar a ampliação da oferta da educação infantil no município, de modo
a crescer anualmente 5% do atendimento em creche (0 a 3 anos) e 5% no atendimento a
pré-escola (4 a 5 anos uma vez que o município implementou o ensino fundamental de 9

anos EF/09 a partir de 2009). Dessa maneira pretende-se em dez anos alcançar o
atendimento de 50% da população de 4 a 5 anos.

ANÁLISE SITUACIONAL

Porcentagem de crianças de 4 a 5 anos que frequentam a escola - Taxa
de atendimento (Censo Demográfico)
Ano

Crianças de 4 a 5 anos que frequentam a escola

2010

8340/0

1.631

Fonte: iBGE/Censo Demográfico ! Preparação: Todos Peia Eci£žcação

Apesar de constituído desde 2005 0 Conselho Municipal de Educação não há
sistematizado em Santa Izabel do Pará, politica própria para a Educação Infantil, salvo
o que regulamenta a lei de Diretrizes Orçamentárias de 2007

s

no que concerne o

financiamento do atendimento às crianças de 0 a 3 anos. A Secretaria Municipal de
Educação vem possibilitando espaços de reflexões e de orientações fundamentados
numa visão própria de educação infantil com respaldo nos referências teórico-

metodológicos que norteiam as ações escolares no atendimento a esse nível de ensino.
Por meio da mobilização dos estabelecimentos de educação infantil no conhecimento das
referências nacionais, as evidencias teóricas atuais, a realidade vivida e a legitimação de
uma politica para a Educação Infantil, normatizando por meio do órgão competente o
sistema de oferta da Educação Infantil de modo a tencionar a viabilização da politica
municipal para esse nível de ensino junto aos estabelecimentos que compõem o sistema
municipal de ensino.
A Constituição Federal de 1988 colaborou para um novo olhar sobre a infância,
pois no Artigo 208, inciso IV, determina que "a Educação Infantil deve possibilitar [...]
atendimento em creches e pré-escolas às crianças de zero a cinco anos de idade".
Em consonância com a carta Magna, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional
(Lei no. 9.394/1996), define no artigo 29 que:
A educação infantil, primeira etapa da educação básica, tem como
finalidade o desenvolvimento integral da criança de até cinco
anos, em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social,
complementando a ação da família e da comunidade.

E perceptível que, no referente à legislação, os textos indicam grande avanço na
forma como deve ser tratada a infância brasileira no tocante à garantia da educação
integral. Contudo, a realidade nacional apresentada pela maioria dos municípios da
federação indica o enfrentamento de desafios históricos no sentido de garantir Educação
Infantil destinada a crianças de 0 a 5 anos de idade, em espaço educacional público
especializado para essa faixa etária. O desafio perpassa pela formulação de políticas
públicas e encaminhamentos governamentais, que nem sempre têm favorecido a
ampliação de vagas e a qualidade educacional, destinados à primeira infância.
Buscando superar o déficit de vagas na Educação Infantil, o governo federal criou
o Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para a Rede
Escolar Pública de Educação Infantil — Prolnfâncial , por considerar que a construção de
creches e escolas, bem como a aquisição de equipamentos para a rede física escolar dessa
etapa educacional são indispensáveis à melhoria da qualidade da educação. Entretanto, é
importante considerar que este programa apresenta um nível de

exigência muito grande para a construção dos prédios, deixando muitas capitais em
dificuldades para a aplicação do recurso disponibilizado.
No Município de Santa Izabel do Pará vem apresentando variações no
atendimento ás crianças de 3 a 6 anos, com expressiva ampliação quanto à clientela de 4
a 6 anos. De acordo com os últimos dados houve uma redução de 52% no atendimento
da população de 0 a 3 anos, demostrando uma defasagem no atendimento na creche. No
que concerne a população de 4 a 6 anos o aumento consiste em 7,7% nos últimos 04 anos,
aproximando-se da meta estabelecida no PNE. Em relação ao tempo de permanecia da
criança na escola 100% dos estabelecimentos escolares do município ofertam
atendimento de 4 horas diárias.
Registra-se que, na cidade de Santa Izabel do Pará, até o ano corrente, as crianças
na faixa etária de 3 a 5 anos que tem acesso à Educação Infantil, estão registrados nas
tabelas abaixo:

11 - EDUCAÇÃO INFANTIL

- Número de Matrículas no Ensino Fundamental por Série, Localização e Modalidade.
- Campo.

01

1 0 Núcleo: EMEIF de

13

21

20

54

02
03
04
05
06
07
08
09

EMEI Cândido Gonçalves da Cruz
EMEIF Santa Quitéria
EMEIF Santo Antônio
EMEIF São Pedro
EMEIF Nossa Senhora do Pe étuo Socorro
EMEI. Nossa Senhora do Carmo
EMEIF Hermó enes Antonio dos Santos
EMEIF da Trindade
EMEIF Nossa Senhora da Conceição
EMEI São Francisco do Itá
EMEI Macapazinho
EMEIF Juvenal Belém da Cruz
40 Núcleo: EMEIF ProP. Simplício Ferreira de
Sousa

03
05
07
05
07
14
03
10
04
02
04
05

02
02
03
02
12
11
10
13
02
05
07
09

01
15
01
10
14
15
01
09
05
07
10
02

10

21

16

06
22
11
17
33
40
14
32
11
14
21
16
47

IO

11
12
13
14

20

Unidade Escolar
15

50 Núcleo: EMEIF Agrícola João Possidônio

24
25

Alves Faro
EMEIF Capitão José Ferreira
EMEIF Pedro Sodré da Silva
EMEIF São José
EMEIF Gabriel Hermes
EMEIF Dona Helena Paz
EMEIF ProP Maria das Graças Lima do
Nascimento
EMEIF São Luis
EMEIF Mestre Cícero Cavalcante
11 0 Núcleo: EMEIF Irmã Dulce
EMEIF Francisco Oliveira

26

EMEI Joa uim Pereira do Couto

27

120 Núcleo: EMEIF A rícola Feli e de Paula

28
29

EMEIF Firmino Gonçalves da Silva
EMEIF Raimundo Soares de Oliveira

30

Inde endente: EMEIF SESI Santa Izabel

16
17
18
19
20
21
22

23

Total Geral de Matrículas

Infantil Infantil Infantil
111
02
07
12
OI

11

03
03
01
67
05
04
47

12

08
07

263

Total Geral de
Matrículas
21

03
04
07
03
09
81

09
02
07
02
05
88

13
17
17
08
15
236

05
13

07
14
78
11

17
31

68
15

193
11
27

33

27

60

10
07
52

10
07

28
21

55

107

460
1.160
437
Fonte: Setor de Estatística

- Urbana.

Unidade Escolar

NO

01
02

EMEI Santa Lúcia
70 Núcleo: EMEIF Irmã Marlene Fonseca
0

03

8 Núcleo: EMEIF Santa Rita de Cássia

04

EMEIF Santa Izabel

06

07
08
09

Infantil Infantil Infantil Total Geral
111
V
de Matrículas
54
20

80
24

21

25

34
19

14

24

38

20

20

114

321

21

50

29

29

25

25

31

44

Independente.• EMEIF Marilete Ferreira da

82

216
78

65

Silva

Inde endente.• EMEI Maria José Oliveira
Independente.• EMEIF Nestor Herculano
Ferreira
Inde endente.• EMEIF João Paulo 11

81

126
29

10 Inde endente.• EMEIF Per entino Moura
11 Inde endente.• EMEIF Irmã Albertina Leitão

13

176

Total Geral de Matrículas

336

433

945

- Geral.
Inicial na

x

Localização

03 anos

04 Anos

05 Anos

Total de
Matrículas

Campo

263

437

460

1.160

Urbana

176

336

433

945

Total Geral de Matrículas

439

773

893

2.105

Com a implantação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional — LDBEN,
em 1996, a Educação Infantil de 0 a 6 anos passa a ser considerada responsabilidade do
setor educacional, extinguindo a ação da assistência social. Tal fato impõe às Secretarias
de Educação o dever de prestar o atendimento necessário a essa demanda da população.

META 1 - ESTRATÉGIAS
1.1

Realizar a cada dois anos, a partir da vigência do Plano, em regime de
colaboração entre o estado e o município, o levantamento da demanda em
Educação Infantil, em cada um dos distritos administrativos, para atender
integralmente à população de 0 a 5 anos;

1.2

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;

1.3

Atender a 30% da demanda por creche até 2018, 40% até 2020 e 50% ao
final do prazo de vigência deste PME, observando o padrão nacional de
qualidade;

1.4

Atender a 90% da demanda por pré-escola até 2018 e 100% até o prazo final
de vigência deste PME, observando o padrão nacional de qualidade;

1.5

Diagnosticar os prédios próprios existentes na rede municipal de ensino de
Santa Izabel do Pará, identificando as condições de infraestrutura dos
mesmos, para adequação aos padrões de qualidade ao funcionamento da
Educação Infantil previstos na legislação em vigor;

1.6

Construir prédios próprios com vias de acessibilidade e infraestrutura
adequadas ao atendimento da população de 0 a 3 anos, conforme a legislação

vigente e implantar, até o final deste Plano, a 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.
1.7

Captar recursos em programas de nível federal para construção, reforma e
ampliação de prédios destinados à Educação Infantil;

1.8

Elaborar o projeto político-pedagógico das Instituições educacionais
pautado na constituição plural das crianças, respeitando as diferentes
identidades culturais e os diferentes modos pelos quais elas vivem suas
infâncias, seja nos centros urbanos, nas áreas afastadas dos centros urbanos,
nas comunidades ribeirinhas, quilombolas e rurais de Santa Izabel do Pará;

1.9

Incluir profissionais de diversas áreas de conhecimento, como Artes (dança,
teatro, música e visuais), Educação Física e Informática, entre outros, nas
Instituições de Educação Infantil, tendo em vista a dinamização do currículo
e a experiência da criança com as diferentes linguagens;

1.10

Fomentar o atendimento das populações do campo e das comunidades
quilombolas na educação infantil nas respectivas comunidades, 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;

1.11

Garantir boas condições de trabalho aos profissionais de Educação Infantil,
proporcionando

um

ambiente

salubre,

seguro

e

adequado

ao

desenvolvimento das atividades educativas;
1.12

Garantir a enturmação das crianças conforme as orientações normativas do
Conselho Municipal de Educação de Santa Izabel do Pará e da Secretaria
Municipal de Educação: observando-se a matrícula por faixa etária, as fases
de desenvolvimento e o espaço físico, de acordo com os critérios mínimos
previstos: Berçário I (seis meses a um ano): até seis crianças para os
profissionais qualificados em berçário ; Berçário II (um ano a um ano e onze
meses): até seis crianças para os profissionais qualificados em berçário
Crianças de dois e três anos (Maternal I e II): até quinze para os
profissionais qualificados em berçário, Crianças de quatro e cinco anos

(Jardim I e II) até vinte para professor e auxiliar.

1.13

Implementar, em caráter complementar, programas de orientação e apoio
às famílias, por meio de parcerias nas áreas de educação, saúde e assistência
social, com foco no desenvolvimento integral das crianças de até 3 (três)
anos;

1.14

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;

1.15

Construção de Unidades de Ensino Infantil nos distritos de Americano e
Caraparu e Comunidade de Tacajós. Com atendimento mais efetivo dessa
clientela na perspectiva de Iniciação do ensino fundamental com eficácia até
o final deste PME.

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.
-Assegurar que no final da vigência deste PME, todas as escolas atendam os itens de
adaptação de seus espaços físicos e pedagógicos a intenção de atender os requisitos
específicos das Metas Nacionais: a) espaço iluminação, insolação, ventilação, água
potável, rede elétrica, segurança e temperatura ambiente; b) Instalações sanitárias e para
higiene; c) s para esporte, recreação, biblioteca e serviço de merenda escolar; d)
adaptações dos edifícios escolares para o atendimento dos alunos com necessidades
especiais, e) atualização e ampliação do acervo das bibliotecas; f) mobiliários
equipamentos e materiais pedagógicos; g) telefone e serviços de reprodução de textos;
h) informática e equipamentos multimídia para o ensino.

ANÁLISE SITUACIONAL
Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) — Pesquisa Nacional
por Amostragem de Domicilio (PNAD), de 2009 a 2011, no Brasil, a taxa de escolarização das
crianças, na faixa etária de 6 a 14 anos, cresceu de 97,6% para 98,2%, indicando que a
universalização do Ensino Fundamental está em processo No Município de Santa Izabel do Pará,
efetivamente encontrasse com o atendimento de 9305 estudantes, sendo 4162 estudantes
matriculados no campo e 5143 estudantes matriculados na zona urbana.
Para tanto, é importante considerar o necessário equilíbrio entre acesso,
permanência, conclusão e qualidade do ensino, no sentido de que sejam garantidas

políticas públicas que contribuam efetivamente para a superação da distorção idade/anos
do Ensino Fundamental, possibilitando a conclusão desta etapa de ensino com a idade
adequada e a formação necessária para o exercício da vida social em sua plenitude.
O atraso no percurso escolar, provocado por retenções, abandonos e evasões,
aponta para a necessidade de políticas públicas educacionais que garantam o direito de
aprender, considerando-se investimentos na qualidade de ensino, articulados a outras
políticas públicas nas áreas de arte, esporte, lazer, saúde, segurança, entre outras, que
trabalham componentes importantes para o sucesso educacional dos estudantes elevando,
gradativamente, a escolarização da população, diminuindo as desigualdades sociais e
ampliando democraticamente as oportunidades de aprendizagens.
Com efeito, alguns Programas Federais vêm sendo implementados como suporte
para a Política de Educação em Santa Izabel do Pará, como o Mais Educação, que surge
como uma das estratégias do Governo Federal para o alcance da educação integral de
crianças, adolescentes e jovens das escolas públicas, ao ampliar tempos, espaços e
oportunidades educativas que qualifiquem o processo educacional e melhorem o
aprendizado. Outros programas vêm sendo integrados ao Mais Educação, Segundo
Tempo, Escola Acessível, Saúde na Escola, o Plano de Desenvolvimento da Escola
(PDE) Interativo, dentre outros. Todos eles têm como objetivo qualificar o processo
educativo, diminuir os índices de retenção, abandono, evasão e desigualdades
educacionais, valorizar a diversidade cultural brasileira, além de elevar o IDEB das
escolas.
A situação do ensino fundamental em nosso município está retratada nas tabelas
abaixo.
Número de Matrículas no Ensino Fundamental por Série, Localização e Modalidade.

- Campo.

NžMatrículas no Ensino Fundamental —Cam o

R

Unidade Escolar

1 0 Ano

1 0 Núcleo: EMEIF de
Tacajós
EMEIF Cândido Gonçalves da
Cruz

Total
Geral de

Ensino Fundamental

04

20 Ano

30 Ano

40 Ano

50 Ano

23

35

19

28

01

02

60 Ano

70 Ano

80 Ano

8a Série

Matrícula

126

EMEIF Santa Quitéria

09

08

11

14

14

20 Núcleo: EMEF Dona
Francisca Félix de Souza

56
107

74

58

330

EMEIF Santo Antônio

06

01

04

04

03

18

EMEIF São Pedro

11

07

26

11

20

75

EMEIF Nossa Senhora do
Pe étuo Socorro

14

21

27

25

25

112

EMEI. Nossa Senhora do
Carmo

14

13

09

18

13

67

EMEIF Hermógenes Antonio
dos Santos

09

07

01

03

24

EMEF Prop Maria Corina
Lameira

13

09

15

09

08

54

32

21

25

46

42

39

32

26

16

31

25

27

26

25

24

17

217

12

10

30

25

24

25

26

22

22

196

30 Núcleo: EMEF Agrícola
Maurício Machado

279

40 Núcleo: EMEIF Prop
Simplício Ferreira de
Sousa
50 Núcleo: EMEIF
Agrícola
João Possidônio Alves
Faro
EMEIF Pedro Sodré da
Silva
EMEIF São José

04

03

04

11

05

06

11

22

EMEIF Gabriel Hermes

08

05

03

16

EMEIF Dona Helena Paz

11

08

07

09

EMEF ProP. Luiz Gonzaga
Lucas de Sá
100 Núcleo: EMEF
Salviano
José de Farias
EMEIF São Luis

95

61

85

94

115

98

05

11

10

10

27
09

EMEIF Mestre Cícero
Cavalcante

67

42

60

395

74

381

11

03

39

07

04

38

11 0 Núcleo: EMEIF Irmä
Dulce

48

EMEIF Francisco Oliveira

14

21

24

12

120 Núcleo: EMEIF
Agrícola
Felipe de Paula

48

52

77

67

55

EMEIF Firmino Gonçalves da
Silva

11

18

21

19

13

82

EMEIF Raimundo Soares de
Oliveira

06

13

10

10

14

53

48
92

Independente: EMEF João
Miguel

Independente:
EMEIF
SESI Santa Izabel

TOTAL

53

89

143
82

84

86

68

78

535

498

682

571

540

2.826

46

138

82

90

453
398

432

372

278

254

1.336
Fonte: Setor de Estatística

- Urbana.

531

4.162}

Mat ículas o E s;noFun amenta IJ ana
Total
Geral de

Ensino Fundamental
Unidade Escolar
20 Ano

30 Ano

40 Ano

50 Ano

60 Ano

57

49

58

65

54

63

70 Núcleo: EMEIF Irmã
Marlene Fonseca

24

26

38

27

17

132

80 Núcleo: EMEIF Santa
Rita de Cássia

25

26

24

20

129

EMEF Santa Izabel

20

15

24

16

30

105

Guilhon

54

39

52

31

237

Independente: EMEIF Marilete
Ferreira da Silva

38

26

66

40

48

218

Independente: EMEF São
Raimundo

29

30

39

34

Independente: EMEIF Silvio
Nascimento

34

49

77

80

60 Núcleo: EMEIF
Joaquim

90 Núcleo: EMEIF Fernando

34
30

Independente: EMEIF
Pergentino Moura

54

464

330

130

126

89

485

33

36

163

59

31

57

218

115

88

87

425
246

193

206

174

81

97

85

582

752

633

Independente: EMEF Antonio
Lemos

52

57

94

465

446

694

TOTAL

31

39

Independente:
EMEIF
Prof. Doracy Leal

Independente: EMEIF Irmã
Albertina Leitão

36

90

140

Independente: EMEIF Nestor
Herculano Ferreira

8a Série

163

Independente: EMEF Prof.
Guilherme Mártires

Independente: EMEIF João
Paulo II

70 Ano

80 Ano

Matrícula

1 0 Ano

591

2.778

130

131

700

160

684

64

69

690

500

480
5.143

2.365

- Geral.

Localização

Total Geral de
Matrículas

Ensino Fundamental
IO Ano

20 Ano

30 Ano

40 Ano

50 Ano

60 Ano

70 Ano

80 Ano

8a Série

Campo

535

498

682

571

540

432

372

278

254

4.162

Urbana

465

446

694

591

582

752

633

500

480

5.143

Total Geral de
Matrículas

000

944

1.376

1.162

1.122

1.184

1.005

778

734

5.604

3.701
Fonte: Setor de Estatística

Número de Matrículas no Ensino Fundamental Anos Iniciais por Série,
Localização e Modalidade.
3.2.1: Campo.

9.305

Ma rícu as o Ensino Fundamen

ia

Ensino Fundamental

Unidade Escolar

Total Geral
de
Matrículas

10 Ano

20 Ano

30 Ano

40 Ano

50 Ano

19

28

126

01

1 0 Núcleo: EMEIF de Tacajós

21

23

35

02

EMEIF Cândido Gonçalves da Cruz

04

01

02

03

EMEIF Santa Quitéria

09

08

11

14

14

56

04

EMEIF Santo António

06

01

04

04

03

18

05

EMEIF São Pedro

11

26

11

20

75

06

EMEIF Nossa Senhora do Perpétuo Socorro

14

21

27

25

25

112

07

EMEI. Nossa Senhora do Carmo

14

13

09

18

13

67

08

EMEIF Hermógenes Antonio dos Santos

09

04

01

03

24

09

EMEF Prop Maria Corina Lameira

13

09

15

09

08

54

10

30 Núcleo: EMEF Agrícola Maurício Machado

32

21

25

46

145

40 Núcleo: EMEIF Prop Simplício Ferreira de
Sousa

26

16

31

25

27

125

50 Núcleo: EMEIF Agrícola João Possidónio Alves
Faro

12

10

30

25

24

101

EMEIF Pedro Sodré da Silva

04

03

04

14

EMEIF São José

05

06

11

22

15

EMEIF Gabriel Hermes

08

05

03

16

16

EMEIF Dona Helena Paz

11

08

17

EMEF ProP. Luiz Gonzaga Lucas de Sá

95

61

85

94

60

395

18

100 Núcleo: EMEF Salviano José de Farias

27

67

115

98

74

381

19

EMEIF São Luis

09

05

11

11

03

39

20

EMEIF Mestre Cícero Cavalcante

10

10

04

38

21

11 0 Núcleo: EMEIF Irma Dulce

48

22

EMEIF Francisco Oliveira

14

23

120 Núcleo: EMEIF Agrícola Felipe de Paula

48

24

EMEIF Firmino Gonçalves da Silva

25

12
13

42

09

48
24

12

21

92

52

77

67

55

299

11

18

21

19

13

82

EMEIF Raimundo Soares de Oliveira

06

13

10

10

14

53

Independente: EMEIF SESI Santa Izabel

82

84

86

68

78

398

535

498

682

571

540

2-826

;TOTA1-CaDn

Fonte: Setor de Estatística

- Urbana.

Ia no Ensino Funda enta nos ic*ais— rþana

01

60 Núcleo: EMEIF Joaquim Silva

57

49

58

65

54

Total Geral
de
Matrículas
283

02

70 Núcleo: EMEIF Irmã Marlene Fonseca

24

26

38

27

17

132

03

80 Núcleo:

25

26

24

34

20

129

04

EMEF Santa Izabel

20

15

24

16

30

105

Ensino Fundamental

Unidade Escolar

0

EMEIF Santa Rita de Cássia

0

0

0

0

1 Ano

2 Ano

3 Ano

40 Ano

5 Ano

05

9 Núcleo: EMEIF Fernando Guilhon

54

39

06

Independente: EMEIF Marilete Ferreira da Silva

38

26

66

40

48

218

07

Independente.• EMEF São Raimundo

29

30

39

34

31

163

08

Independente.• EMEIF Silvio Nascimento

34

49

77

80

90

330

09

Independente.• EMEIF Nestor Herculano Ferreira

34

39

33

36

163

10

Independente.• EMEIF João Paulo II

59

31

57

218

11

Independente: EMEIF Pergentino Moura

54

115

88

87

425

12

Independente.• EMEIF Irmã Albertina Leitão

52

57

94

465

446

694

30

TOTAL

237

52

375
591

582

2.778

3.2.3: Geral.

Ensino un amenta

nos Ic:ais

Ensino Fundamental

Localização

Total Geral de Matrículas
1 0 Ano

20 Ano

30 Ano

40 Ano

50 Ano

Campo

535

498

682

571

540

2.826

Urbana

465

446

694

591

582

2.778

Total Geral de
Matrículas

1,376 1,162 1.122

5.604

Fonte: Setor de Estatística;

ina•s = Cam o"

1 asn nsino Fundam
Unidade Escolar

Ensino Fundamental
0

6 Ano

01

20 Núcleo:

02

30 Núcleo.• EMEF Agrícola Maurício Machado

42

03

40 Núcleo:

26

EMEF Dona Francisca Félix de Souza

EMEIF

Prof0 Simplício

Ferreira de Sousa

8 Ano

8 Série

Total Geral
de Matrículas

74

58

330

39

32

21

134

25

24

17

92

0

7 Ano

107

0

a

29

Número de Matrículas no Ensino Fundamental Anos Finais por Série, Localização
e Modalidade.

- Campo.
05

50 Núcleo: EMEIF Agrícola João Possidónio Alves
Faro
120 Núcleo: EMEIF Agrícola Felipe de Paula

06

Independente: EMEF Joäo Miguel

04

TOTAL

25

26

22

22

95

89

53

44

46

232

143

138

82

90

453

432

372

278

254

1.336

- Urbana.
as Ensino Fundam

1

rbana

6 Ano

7 Ano

8 Ano

8 Série

63

51

36

31

Total Geral
de
Matrículas
181

Ensino Fundamental

Unidade Escolar

0

0

0

a

01

60 Núcleo: EMEIF Joaquim Silva

02

Independente: EMEF Prof. Guilherme Mártires

140

130

126

89

485

03

Independente.• EMEIF Prof . Doracy Leal

246

193

130

131

700

04

Independente: EMEF Antonio Lemos

206

174

144

160

684

05

Independente: EMEIF Irmã Albertina Leitão

97

85

64

69

315

752

633

600

480

2.365

a

TOTAL

- Geral.

tržçula no Ensino undamental nos FinaisYžšZSSÈ>
Localização
Campo
Urbana

Total Geral de
Matrículas

Ensino Fundamental
6 Ano

7 Ano

8 Ano

8 Série

Total Geral de
Matrículas

432

372

278

254

1.336

752

633

500

480

2.365

1.184

1.005

778

734

3.701

0

0

0

a

Fonte: Setor de Estatística

META 2 - ESTRATÉGIAS
2.1

Universalizar o ensino fundamental de 9 (nove) anos para toda a população de 6
(seis) a 14 (quatorze) anos e garantir que pelo menos 55% dos alunos concluam
em etapa na idade recomendada, até o ultimo ano de urgência deste PME.

2.2

Pactuar com a União e o Estado, no âmbito da instância permanente de que trata
o §5 0 do art. 70 da Lei no. 13.005/2014, a implantação dos direitos elou objetivos
de aprendizagem e desenvolvimento que configurarão a base nacional comum
curricular do ensino fundamental;

2.3

Criar e manter banco de dados da Educação básica do município, por meio de
articulação interinstitucional, para democratização das informações, em até dois
anos da vigência do plano;

2.4

Promover, anualmente, a chamada e monitoramento escolar das crianças de 6 a
14 anos que estão fora da escola, visando localizar a demanda e universalizar a
oferta de matrícula para o Ensino Fundamental, em parceria com as áreas de
assistência social e saúde;

2.5

Criar mecanismos para o acompanhamento individualizado dos alunos do ensino
fundamental, de maneira a monitorar sua aprendizagem, frequência e rendimento
escolar".

2.6

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 e das comunidades quilombolas;

2.7

Disciplinar, no âmbito do sistema de ensino, a organização flexível do trabalho
pedagógico, incluindo adequação do calendário escolar de acordo com a realidade
local e a identidade cultural;

2.8

Promover a articulação 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;

2.9

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;

2.10

Garantir a oferta do ensino fundamental, em especial dos anos iniciais, para as
populações do campo, quilombolas, nas próprias comunidades;

2.11

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;

2.12

Oferecer atividades extracurriculares de incentivo aos(às) estudantes e de
estímulo a habilidades, inclusive mediante certames e
concursos nacionais;
31

2.13

Promover atividades de desenvolvimento e estímulo a habilidades esportivas nas
escolas, interligadas a um plano de disseminação do desporto educacional e de
desenvolvimento esportivo nacional;

2.14

Garantir

infraestrutura

adequada

para

a

realização

de

atividades

didáticopedagógicas diversificadas.
2.15

Assegurar as condições físicas e materiais adequadas de permanência dos alunos
nas escolas, considerando os padrões de qualidade nacionalmente estabelecidos;

2.16

Garantir o kit de alimentação escolar e livro didático para alunos da rede pública;

2.17

Assegurar em 70% a qualidade da rede física das escolas até o final deste PME.

2.18

Construir complexos poliesportivos com projeto de acessibilidade;

2.19

Ampliar a rede pública de ensino com novas unidades escolares, garantindo a
universalização do Ensino Fundamental, no município de Santa Izabel do Pará,
até 2019.

2.20

Construir na Rede Pública escolas com padrões nacionais de infraestrutura para o
ensino fundamental, compatíveis com o tamanho dos estabelecimentos e com as
realidades regionais, incluindo: salas de aulas climatizadas, laboratórios
(informática, multidisciplinar e multifuncional), bibliotecas, auditórios, áreas
arborizadas e quadras poliesportivas cobertas ou área adequada para atividades de
esporte e lazer, de acordo com a demanda, priorizando a área insular de Santa
Izabel do Pará.

2.21

Garantir o acesso às tecnologias de informação e comunicação — TIC e à rede
mundial de computadores — internet, revitalizando/implantando laboratórios de
informática em todas as unidades escolares.

2.22

Revitalizar , criar e manter as Bibliotecas Escolares com atualização e ampliação
do acervo;

2.23

Garantir a efetivação de planos e projetos pedagógicos com vistas à promoção da
aprendizagem dos alunos e orientação para as relações étnico-raciais e de
identidade de gênero;

2.24

Efetivar planos pedagógicos de apoio a alunos com dificuldade de aprendizagem;

2.25

Promover práticas educativas inclusivas envolvendo as diversas áreas do
conhecimento;

2.26

Implementar ações de prevenção à evasão motivada por preconceito e
discriminação racial, à orientação sexual ou à identidade de gênero, criando rede

de proteção contra formas associadas de exclusão;
2.27

Garantir programas de correção de fluxo escolar, aceleração da aprendizagem e
outros, de modo a atender aos alunos em distorção anos/ciclos. Através dos
projetos de intervenção conforme a realidade apresentada das Unidades Escolares;
•.

2.28

Avaliar a cada dois anos a organização curricular do Ensino Fundamental da
Rede Pública de Educação;

2.29

Desenvolver projetos que promovam a cultura de Paz das Escolas.

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).

ANÁLISE SITUACIONAL
Os avanços científicos e tecnológicos que caracterizam a reestruturação do mundo
do trabalho, com reorganização do sistema de produção e os efeitos da globalização na
busca de novas conquistas do setor econômico, repercutem de maneira decisiva na
qualificação profissional e, por conseguinte, no sistema educacional.
A educação precisa adequar-se às novas exigências e interesses advindos dessas
transformações e mudanças relacionadas à economia mundial e à globalização, ao perfil
de trabalhador necessário para novas formas de produção e, em consequência, aos
conhecimentos, habilidades e atitudes necessárias à qualificação profissional.
O Ensino Médio, última etapa de ensino da Educação Básica, de acordo com a
LDB 9.394/1996, no artigo 35, tem como finalidade:
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.

O desafio em atender a estas finalidades ainda é significativo no Município de
Santa Izabel do Pará, onde o Ensino Médio busca atender às características peculiares de
uma região que está em processo de desenvolvimento, com predomínio do setor terciário
na economia, o que passa a exigir níveis de qualificação profissional que atendam às
demandas desse mercado.
Em função da responsabilidade legal pela oferta pública do Ensino Médio,
constata-se uma significativa concentração das matrículas na esfera estadual, conforme
tabela, abaixo:
No município de Santa Izabel do Pará, o ensino é realizado em 03 escolas
estaduais e 01 escola profissionalizante. A SEMED é parceira com atendimento do
transporte escolar e merenda escolar, além do intercambio pedagógico na construção
processos educacionais que oportunizem ao educando uma concepção ampla e humanista
do conhecimento.

ESCOLA

QUANTIDADE DE

UTILIZAM TRANSPORTE

ALUNOS

ESCOLAR

EE MAGALHÃES BARATA

459

79

EE MARIETA EMMI

915

109

EE ANTONIO LEMOS

1386

595

EE PROFISSIONALIZANTE IRMÃ
ALBERTINA LEITÃO
Um dos principais enfoques do Ensino Médio é o de preparar o aluno para a vida,
de forma que, a partir dos conhecimentos que ele construa, consiga relacioná-los com o
contexto cientifico — tecnológico e social no qual está inserido, como supõe a própria
concepção de cidadania explicitada na proposta educacional vigente: '1....) a cidadania não
é uma condição ou qualidade separada da aprendizagem escolar. E, antes de qualquer coisa,
a aplicação prática daquela que o aluno aprende nos conteúdos curriculares, é o

conhecimento das ciências, das linguagens, das matemáticas, utilizadas de modo

responsável, solidário e includente." (Brasil, 1999, p.98).

institucionalizar programa nacional de
renovação " do ensino médio, afim de 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.
Melhorar o aproveitamento dos alunos do Ensino Médio, de maneira a atingir
níveis satisfatórios de desempenho definidos e avaliação pelo Sistema Nacional de
Avaliação da Educação Básica- SAEB, pelo Exame Nacional do Ensino Médio ENEN e
pelo sistema de avaliação que venham a sr adotados nos Estados, formando parcerias
com o MEC para solidificar os programas editados pela própria instituição mencionada
na perspectiva de melhorar o aproveitamento dos alunos do Ensino Médio. Veja a tabela
abaixo de acordo com os dados do MEC:

Taxa de distorção idade-série Ensina Médio
Ano Distorção Idade-Série 2006
2007 64,7 2008

68,7

50,7 2009

56,5
2010 60,4 2011

59 2012

2013

55

Fonte: MecftnepÍDEED/CSl
Distorção Idade-Série

Ano

Todas as redes

2006

687

2007
2008

50,7

57,8

2009

56,5

2010

60,4

2011

59

2012

57,8

2013

55

2014

53,3

Fonte: MecŽmepÀDEED/CSi

META 3 - ESTRATÉGIAS
3.1

Colaborar com a União e o Estado para institucionalizar o programa nacional de
renovação do ensino médio, a fim de 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 Ministério da Educação, em articulação com o Estado, para a
elaboração da proposta de direitos e objetivos de aprendizagem e desenvolvimento
para os(as) alunos(as) de ensino médio, a serem atingidos nos tempos e etapas de
organização deste nível de ensino, com vistas a garantir formação básica comum;

3.3

Pactuar com a União e o Estado, no âmbito da instância permanente de que trata o
§5 0 do art. 70 da Lei no. 13.005, de 25 de junho de 2014, com vistas à colaboração
para a implantação dos direitos e objetivos de aprendizagem e desenvolvimento que
configurarão a base nacional comum curricular do ensino médio;

3.4

Fomentar programas de estágios remunerados para jovens de baixa renda,
devidamente matriculados e cursando o Ensino Médio;

3.5

Manter e ampliar 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;

3.6

Colaborar para a expansão das matrículas gratuitas de ensino médio integrado à
educação profissional, observando-se as peculiaridades das populações do campo,
das comunidades indígenas e quilombolas e das pessoas com deficiência;

3.7

Colaborar com os demais entes federados, no âmbito do município, para a
realização da 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;

3.8

Colaborar para a estruturação, fortalecimento, acompanhamento e 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;

3.9

Atuar em colaboração com o estado com vistas a garantir, de acordo com a demanda
produtiva sustentável, o Ensino Médio integrado para a área insular e urbana;

3.10 Desenvolver, em regime de colaboração, 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;
3.11 Colaborar com todas as políticas de prevenção à evasão motivada por preconceito
ou quaisquer formas de discriminação, criando rede de proteção contra formas
associadas de exclusão;
3.12 Estimular a participação dos adolescentes nos cursos das áreas tecnológicas e
científicas.

META 4: Universalizar, para a população de 4 (quatro) a 17 (dezessete) anos com
deficiência, transtornos globais do desenvolvimento 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.

ANÁLISE SITUACIONAL
Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional no . 9.394/1996 aponta a Educação
Especial como uma modalidade da Educação Escolar que perpassa todos os níveis e
modalidades de educação. Portanto, é garantido o ingresso e o atendimento de alunos com
deficiência no processo de escolarização da educação básica ao ensino superior e
modalidades.
No panorama do município de Santa Izabel do Pará, os atendimentos disponíveis
à educação especial compreende ao AEE e os alunos incluídos na rede regular de ensino.
As escolas Municipais e particulares em sua maioria estão adaptando
progressivamente seus espaços de modo atender os alunos especiais, já o que dispõe o
item "f', pode-se mencionar que, tendo em vista o Programa FNLD/MEC, há renovação
constante do acervo bibliográfico das escolas da rede municipal; percebe-se que na parte
de mobiliário, equipamentos e materiais pedagógicos há inclusão das escolas da rede nos
programas como PDE-escola que viabilize aquisição de recursos para utilização de capital
e custeio; enquanto ao serviço de reprografia e instalações de telefones nas unidades de
ensino, percebe-se que no sistema municipal existem tais serviços disponíveis em algumas
escolas, todavia, as escolas públicas ainda não apresentam a disponibilização dos serviços.
O Plano Municipal de Educação, devidamente alinhado ao Plano Nacional de
Educação, apresenta um grande desafio, para o Brasil, consequentemente aos Estados e
Municípios, no que concerne à universalização do atendimento escolar para a população
de 4 a 17 anos com deficiência. Neste aspecto, observa-se a seguinte situação:

Percentual da população de 4 a 17 anos com deficiência que frequenta a escola:
1000/0
Abran ência eo ráfica
Brasil

85,8

Norte
Pará

83,5
83,5

Fonte: Estado, Região e Brasil — IBGE/Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) — 2012
Fonte: Município e Mesorregião — IBGE/Censo Populacional — 20 IO.

Para potencializar o desenvolvimento da Educação Especial, o Ministério da Educação —
MEC implantou vários programas, tais como: Implementação das Salas de Recursos
Multifuncionais — SRM, que objetiva apoiar os sistemas de ensino no Atendimento
Educacional Especializado — AEE, para complementar e suplementar a escolarização de
alunos

com

deficiência,

transtornos

globais

do

desenvolvimento

e

altas

habilidades/superdotação matriculados nas escolas da rede pública estadual e municipal
de ensino; e o Programa Escola Acessível, que busca adequar o espaço físico das escolas
estaduais e municipais, a fim de promover acessibilidade nas redes públicas de ensino.
Tais programas representam avanços significativos no sentido de efetivar ações
concretas para qualificar o atendimento aos alunos com deficiência nas escolas públicas,
embora ainda seja necessário um envolvimento social significativo para atender com
qualidade à demanda atual.
Na esfera da Rede Municipal de Ensino de Santa Izabel do Pará, houve um
crescimento no número de Salas de Recursos Multifuncionais — SRM para a oferta do
Atendimento Educacional Especializado,
É de fundamental importância para o processo de inclusão que o município de
Santa Izabel do Pará compreenda que temos três barreiras para uma inclusão efetiva. A
primeira é a barreira arquitetônica de nossos prédios, vias públicas, espaços coletivos e de
serviços prioritários, que não oportunizam autonomia aos cidadãos com algum tipo de
deficiência. A segunda é a barreira comunicacional que impede a so •ali ção das
informações acerca dos direitos e serviços destinados às pessoas com deficiência, bem
como códigos e linguagens que se diferem do português escrito e oralizado. A terceira é
a barreira atitudinal, que embora se tenha vencido as duas primeiras, a terceira é
indissociável para um processo de inclusão baseado no respeito, pois é necessário ter uma
compreensão humanizada em relação ao ingresso dos alunos com deficiência,
reconhecendo suas diferenças e valorizando suas potencialidades de avanço.
E relevante compreender, ainda, os preceitos e orientações da
Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação
Inclusiva (MEC/2008), em ofertar acesso à educação aos alunos com
deficiência no ensino regular, com atendimento educacional

especializado, implementação de recursos de tecnologia assistiva, formação continuada,
entre outras ações que potencializem e qualifiquem a inclusão no município de Santa
Izabel do Pará.
Partindo do princípio de que a educação é um direito de todos e deve ser ofertada
com qualidade, definimos algumas metas e estratégias para fortalecer e avançar com o
processo de inclusão de alunos com deficiência no ensino regular do município de Santa
Izabel do Pará.
A luta pela promoção da escolarização dos alunos com deficiência jamais se
esgotará no acesso à matrícula, pois ele é o ponto inicial para a garantia dos direitos. A
partir daí se inicia o processo de orientação e acompanhamento global do aluno com
deficiência no interior da escola, desde o atendimento nas salas de recursos, até a
legitimidade das práticas e ações inclusivas na escola, no projeto político pedagógico da
mesma.
Considerando o panorama de avanços, as iniciativas das esferas estadual, municipal e
da iniciativa privada precisam atender às expectativas das famílias, dos alunos e dos cidadãos
que precisam ter seus direitos vivenciados, pois a educação é de e para todos, segundo os

preceitos da legislação brasileira.
DEMANDA DOS ALUNOS ESPECIAIS

Localização

Total de Matrículas

Campo

114

Urbana

250

Total Geral de Matrículas

364

META 4 - ESTRATÉGIAS
4.1 Colaborar com os órgãos de pesquisa (APAE, Sistema Unico de Saúde (SUS)
demografia e estatística com vistas à obtenção de informações detalhadas sobre o
perfil das pessoas com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas
habilidades ou superdotação no município de Santa Izabel do Pará;
4.2 Promover, no prazo de vigência deste PME, no âmbito do Município de Santa Izabel
do Pará, a universalização do atendimento escolar para as crianças, adolescentes

e adultos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas
habilidades ou superdotação;
4.3 Expandir, ao longo deste PME, as salas de recursos multifuncionais e fomentar a
formação continuada de professores e professoras da classe regular e para o
atendimento educacional especializado nas escolas urbanas, do campo e de
comunidades quilombolas;
4.4 Estabelecer gratificação aos professores que atendem alunos com deficiência,
transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação;
4.5 Garantir atendimento educacional especializado em salas de recursos
multifuncionais, classes e escolas públicas, com parceria com as entidades que
fazem atendimento aos alunos (as) com deficiência, transtornos globais do
desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, matriculados (as) na rede
pública de educação básica, conforme necessidade identificada por meio de
avaliação, ouvidos a família e o(a) aluno(a);
4.6 Estimular a criação de equipe multidisciplinar de apoio, pesquisa e assessoria,
articulados com as Secretarias de Saúde e Assistência e Promoção Social,
pedagogia e psicologia, para apoiar o trabalho dos(as) professor s(as) da educação
básica com os(as) alunos(as) com deficiência, transtornos globais do
desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação;
4.7 Manter e ampliar programas suplementares que promovam a acessibilidade nas
instituições públicas, para garantir o acesso e a permanência dos(as) alunos(as)
com deficiência por meio da adequação arquitetônica, da oferta de transporte
acessível e da disponibilização de material didático próprio e de recursos de
tecnologia assistiva, assegurando, ainda, no contexto escolar, em todas as etapas,
níveis e modalidades de ensino, a identificação dos(as) alunos(as) com altas
habilidades ou superdotação;
4.8 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(as) 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;
4.9 Garantir a oferta de educação inclusiva, vedada a exclusão do ensino regular sob
alegação de deficiência e promovida a articulação pedagógica entre o ensino
regular e o atendimento educacional especializado;

4.10 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, transtornos globais
do desenvolvimento 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;
4.11 apoiar a ampliação das equipes de profissionais da educação para atender à
demanda do processo de escolarização dos(as) estudantes com deficiência,
transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação,
garantindo a oferta de professores(as) ao atendimento educacional especializado,
profissionais de apoio ou auxiliares, tradutores(as) e intérpretes e Libras,
guiasintérpretes para surdos-cegos, professores de Libras, prioritariamente
surdos, e professores bilíngues;
4.12 Incluir o cuidador ou acompanhante especializado como profissional, quando
necessário.
4.13 Colaborar com o Ministério da Educação para a realização de pesquisa, demografia
e estatística competentes, a obtenção de informação detalhada sobre o perfil das
pessoas com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas
habilidades ou superdotação de 0 (zero) a 14 (quatorze) anos;
4.14 Garantir a qualidade do atendimento educacional especializado nas salas de
recursos multifuncionais das escolas públicas, a partir do primeiro ano de vigência
desse plano;
4.15 Oferecer o atendimento educacional especializado em salas de recursos
multifuncionais aos alunos com deficiência no contraturno das escolas do
Município de Santa Izabel do Pará, a partir do primeiro ano de vigência do plano
4.16 Equipar as salas de recursos multifuncionais com mobiliários e materiais didáticopedagógicos adaptados para alunos com deficiência;
4.17 Possibilitar aos alunos com deficiência, altas habilidades/superdotação e transtorno
global do desenvolvimento — TGD a participação em atividades socioeducativas,
garantindo melhorias nos espaços escolares para a realização das manifestações
das atividades.

4.18 Promover apoio, orientação e informações às famílias sobre as políticas públicas
de educação especial e sobre os direitos e deveres das pessoas com deficiência,
transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação;
4.19 Desenvolver e manter programas específicos que oportunizem aos adolescentes
com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou
superdotação a participação em cursos das áreas tecnológicas e científicas, até o
final do prazo de vigência deste PME.
4.20 Valorização do profissional de ensino (professor e técnico) através do
desenvolvimento de projetos pedagógicos/educacional que melhore o índice de
rendimento da escola;
4.21 Garantir aos alunos com espectro do autismo um professor auxiliar/cuidador como

suporte mediacional ao seu aprendizado;
4.22 Promover acessibilidade de espaços, materiais lúdico-pedagógicos, objetos e
brinquedos para as crianças com deficiência, transtornos globais de desenvolvimento,
altas habilidades/superdotação;
4.23 Priorizar o acesso à educação infantil e fomentar a oferta do atendimento
educacional especializado complementar e suplementar aos (às) alunos(as) com
deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação,
assegurando a educação bilíngue para crianças surdas e a transversalidade da educação
especial nessa etapa da educação básica;

META 5: Alfabetizar todas as crianças, no máximo, até o final do 30 (terceiro) ano do ensino
fundamental.

ANÁLISE SITUACIONAL
Com a implementação do Ensino Fundamental de nove anos- EF/09 em 2009 e
consequente ingresso das crianças de 06 anos neste nível de Ensino, as classes de
alfabetização foram suprimidas das escolas públicas da rede municipal. Contudo no ano
de 2010, algumas unidades escolares privadas ainda apresentavam turmas de
alfabetização em virtude de não terem implementado a nova organização do Ensino
Fundamental /09, ocorrendo que agora a partir do ano de 2011, todas as escolas
municipais e privadas já estão inseridas. No nosso Município a clientela dos nossos

estudantes e constituída em sua grande maioria por filhos dependentes de trabalhadores.
Tendo observado, conforme dados estatísticos, acréscimo significativo na demanda do
nível da Educação Infantil, com base no direito constitucionalmente adquirido, fazendo
valer o que determina o Plano Diretor Municpal , Lei NO 071/2006 em seu artigo 43,
inciso V.
Ainda que as últimas décadas tenham sido marcadas pela implementação de novas
práticas, resultantes de estudos científicos e acadêmicos sobre a alfabetização, que
introduziram novas perspectivas teóricas que inovaram as concepções de alfabetização e
letramento e impactaram as práticas de ensino da leitura e da escrita, produzindo nestas
significativas mudanças, muitos discentes concluem os anos iniciais do ensino fundamental

sem aprender a ler e escrever.
A consequência da constatação desta deficiência no sistema educacional brasileiro
foi a implementação de medidas tendentes à superação dos problemas enfrentados na
alfabetização das crianças. Dentre tais medidas, efetivadas nos âmbitos nacional, estadual
e municipal, destacam-se:
a) a ampliação do ensino fundamental para nove anos, como forma de garantir que os
estudantes iniciem o processo formal de alfabetização aos seis anos de idade (Lei no.
1 1.274/2006);
b)

o compromisso dos entes federados assumido no Plano de Metas Compromisso

Todos pela Educação, instituído pelo Decreto no. 6.094, de 24 de abril de 2007, com a
alfabetização das "crianças até, no máximo, os oito anos de idade, aferindo os resultados
por exame periódico específico";
c)

a definição dos três primeiros anos do ensino fundamental como o período

destinado à alfabetização, pelas Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação
Básica (Resolução CNE/CEB no. 4, de 13 de julho de 2010) e Diretrizes Curriculares
Nacionais para o Ensino Fundamental (Resolução CNE/CEB no. 7, de 14 de dezembro
de 2010);

d)

a instituição do Pacto Nacional da Alfabetização na Idade Certa (Pnaic), Portaria

no. 867, de 4 de julho de 2012, com o objetivo de reafirmar e ampliar o compromisso
previsto no Decreto no. 6.094/2007.
A adesão ao Pacto Nacional da Alfabetização na Idade Certa implica em compromisso do
ente federado quanto:
a) à formação dos professores alfabetizadores;
b) ao fornecimento de materiais didático-pedagógicos;
c) à avaliação da alfabetização; e
d) à gestão, mobilização e controle social.

META 5 - ESTRATÉGIAS
5.1

"Estruturar os processos pedagógicos de

alfabetização

nos anos iniciais do ensino fundamental,

articulando-os

com as estratégias desde a pré-escola,

com

qualificação e valorização dos professores alfabetizadores e com apoio pedagógico
específico, a fim de garantir a alfabetização para todas as crianças."
5.2

"Instituir instrumentos de avaliação municipal periódicos e específicos para aferir
a alfabetização das crianças, aplicados a cada ano, bem como estimular as escolas
a criarem seus respectivos instrumentos de avaliação e monitoramento,
implementando medidas pedagógicas para alfabetizar todos os alunos até o final do
terceiro ano do ensino fundamental, garantindo reforço escolar, através de projeto
de reorientação de aprendizagem com professor efetivo lotado para a função para
estudantes do 1 0 ao 3 0 ano;

5.3

Criar ambiente educacional virtual para hospedagem de experiências exitosas de
métodos e propostas pedagógicas de alfabetização, utilizando as tecnologias
educacionais;

5.4

Disponibilizar aos(às) estudantes e professores(as) recursos midiáticos e suporte
necessário para que o sistema e o acesso à internet sejam suficientes e de qualidade
para o desenvolvimento das atividades pedagógicas;

5.5

Garantir a alfabetização e o letramento, com aprendizagem adequada, das crianças
do campo, quilombolas e populações itinerantes, nos três anos iniciais do ensino
fundamental;

5.6

Produzir e garantir, na vigência do PME, materiais didáticos e de apoio pedagógico
específico, para a alfabetização de crianças do campo e quilombolas incluindo a
inserção de recursos tecnológicos;

5.7

Aquisição de cadernos adequados para a criança em fase de alfabetização;
alimentação nutritiva; espaços que garantam o lúdico, o brincar
e recursos que desenvolvam as múltiplas inteligências.

META 6: oferecer educação em tempo integral em, no mínimo, 50%
(cinquenta por cento) das escolas públicas, de forma a atender, pelo
menos, 25% (vinte e cinco por cento) dos(as) alunos(as) da educação
básica.

ANÁLISE SITUACIONAL
De acordo com a Resolução CNE/CEB no. 7, de 14 de dezembro de 2010,
considera-se como de período integral a jornada escolar que se organiza em 7 (sete)
horas diárias, no mínimo, perfazendo uma carga horária anual de, pelo menos, 1.400
(mil e quatrocentas) horas.
A referida norma inova ao determinar que a proposta educacional da escola de
tempo integral promoverá a ampliação de tempos, espaços e oportunidades educativas e
o compartilhamento da tarefa de educar e cuidar entre os profissionais da escola e de
outras áreas, as famílias e outros atores sociais, sob a coordenação da escola e de seus
professores, visando alcançar a melhoria da qualidade da aprendizagem e da convivência
social e diminuir as diferenças de acesso ao conhecimento e aos bens culturais, em
especial entre as populações socialmente mais vulneráveis.
Determina que o currículo da escola de tempo integral seja concebido como um
projeto educativo integrado, o que implica a ampliação da jornada escolar diária mediante
o desenvolvimento de atividades como o acompanhamento pedagógico, o reforço e o
aprofundamento da aprendizagem, a experimentação e a pesquisa científica, a cultura e
as artes, o esporte e o lazer, as tecnologias da comunicação e informação, a afirmação da
cultura dos direitos humanos, a preservação do meio ambiente, a promoção da saúde,
entre outras, articuladas aos componentes curriculares e às áreas de conhecimento, a
vivências e práticas socioculturais.

A Resolução em exame determina que as atividades serão desenvolvidas dentro do
espaço escolar conforme a disponibilidade da escola, ou fora dele, em espaços distintos
da cidade ou do território em que está situada a unidade escolar, mediante a utilização de
equipamentos sociais e culturais aí existentes e o estabelecimento de parcerias com
órgãos ou entidades locais, sempre de acordo com o respect•vo
proje político-pedagógico.
Desta forma, a norma emanada do Conselho Nacional de
Educação restitui a condição de ambiente de aprendizagem à
comunidade e à cidade, devendo a escola contribuir para a
construção de redes sociais e de cidades educadoras.
Finalmente, preconiza a Resolução em estudo que os órgãos executivos e
normativos da União e dos sistemas estaduais e municipais de educação assegurarão que
o atendimento dos alunos na escola de tempo integral possua infraestrutura adequada e
pessoal qualificado, além do que, esse atendimento terá caráter obrigatório e será passível
de avaliação em cada escola.
Na esteira dessa normatização, o Plano Nacional de Educação estabeleceu a meta
6, determinando a obrigatoriedade da ampliação desse atendimento escolar. A meta em
estudo, devidamente absorvida pelo Município de Santa Izabel do Pará, define duas
distintas obrigações:
a) ofertar educação em tempo integral em, no mínimo, 50% das escolas públicas;
b) atender, pelo menos, 25% (vinte e cinco por cento) dos(as) alunos(as) da educação
básica. Usando como estratégias as atividades do contra turno do Programa Mais
Educação;
O Programa Mais Educação foi criado pela Portaria Interministerial 17/2007 e
pelo Decreto Presidencial 7083/2010 e integra as ações do Plano de Desenvolvimento da
Educação — PDE, como uma estratégia do Governo Federal para induzir a ampliação
da jornada escolar e a Organização Curricular na perspectiva da Educação Integral.
Essa estratégia promove a ampliação de tempos, espaços. Oportunidades educativas e o
compartilhamento da tarefa de educar entre os profissionais da educação e de outras
áreas, as famílias e diferentes atores sociais, sob a coordenação
da escola com seus gestores, professores, estudantes e
funcionários. Isto porque a Educação Integral, associada ao

processo de escolarização, pressupõe a aprendizagem conectada à vida e ao universo de
interesses e de possibilidades das crianças, adolescentes e jovens.
O Programa Mais Educação é operacionalizado pela secretaria de Educação de Educação
Básica — SEB, por meio do Programa Dinheiro Direto na Escola — PDDE do Fundo
Nacional da Educação — FNDE para as escolas prioritárias, cuja listagem é atualmente
incluída no sistema integrado de monitoramento do Ministério da Edu ção

- SIMEC
O município de Santa Izabel do Pará aderiu ao Programa Mais Educação no ano
de 2010, com início em fevereiro de 2011 com atendimento inicialmente para 19 escolas
da rede municipal, no ano de 2012 permaneceu o atendimento das 19 escolas.
A partir do ano de 2013, o Programa contemplou 33 escolas, beneficiando
diretamente a um quantitativo de 5.596 educandos, abrangendo a zona urbana e do
campo, no ano de 2014 avançou para atendimento de 34 Escolas beneficiando a rede
municipal de ensino.
Para o ano letivo de 2015, estamos aguardando a abertura do Sistema pelo FNDE,
para a realização do planejamento anual, observando que, de acordo com o
desenvolvimento na rede municipal de ensino o Programa tem atingido satisfatoriamente
suas metas contribuindo para a melhoria do ensino.
A rede municipal de ensino foi contemplada ainda, através do PDDE — Programa
Dinheiro Direto na Escola, com outros sub programas pelos quais foram disponibilizados
recursos financeiros, de forma suplementar, para ações de investimentos direto
executados pelos Conselhos Escolares de beneficiamento na infra estrutura fisica e
cultural das escolas, tais como:

- PDDE/Qualidade com Mais cultura Cultura, visando o desenvolvimento de ações
culturais, através dos quais o rede de ensino elenca os campos culturais a serem
desenvolvidos e o Programa Atleta na escola que visa despertar e incentivar nos
educandos o atletismo e desporto.

- PDDE/Estrutura com o Programa acessibilidade que visa a promoção de acessibilidade
às pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida com a possibilidade e condição de
alcance para utilização, com segurança e autonomia, dos espaços, mobiliários e
equipamentos, das edificações e acesso às suas dependencias,
inibindo assim a existência de barreiras ou entrave/obstáculo
que limite ou impeça o acesso, a liberdade de movimento e a
circulação com segurança das pessoas no ambiente escolar.

META 6 - ESTRATÉGIAS
6.1

Promover, com o apoio financeiro da União, a oferta de educação básica pública
em tempo integral, por meio de atividades de acompanhamento pedagógico e
multidisciplinares, inclusive artísticas, culturais e esportivas, de forma que o tempo
de permanência dos (as) estudantes na escola, ou sob sua responsabilidade seja igual
ou superior a 7 (sete) horas diárias durante o ano letivo•

6.2

Ampliar, progressivamente a jornada dos(as) professores(as) para que possam atuar
em uma única escola de tempo integral;

6.3

Instituir, em regime de colaboração, programa de construção de escolas com padrão
arquitetônico e de mobiliário adequado para atendimento em tempo integral,
prioritariamente em comunidades com crianças em situação de vulnerabilidade
social;

6.4

Institucionalizar e manter, em regime de colaboração, programa nacional de
ampliação e reestruturação das escolas públicas, por meio de construção e
instalação de quadras poliesportivas, ateliês de arte, laboratórios multidisciplinares
e de informática, salas multifuncionais, espaços para atividades artístico-culturais,
bibliotecas, auditórios, cozinhas, refeitórios, banheiros e outros espaços
necessários, bem como de produção de material didático;

6.5

Oferecer cursos de formação de recursos humanos para a atuação na educação em
tempo integral;

6.6

Promover a articulação da escola com os diferentes espaços educativos, culturais,
esportivos, bibliotecas, praças, teatros bem como em centros comunitários e outros
espaços sociais;

6.7

Atender, com padrão de qualidade, as escolas do campo e quilombolas, na oferta
de educação em tempo integral, com base em consulta prévia e informada às
comunidades, considerando as peculiaridades locais;

6.8

Garantir, na proposta pedagógica da escola, práticas que qualifiquem o tempo de
permanência dos estudantes na escola, direcionando a expansão da jornada para o
efetivo trabalho escolar, combinado com atividades recreativas, esportivas,
culturais e artísticas.

6.9

Garantir pelo menos 5 escolas no processo educativo de tempo integral até o final
deste PME.

6.10 Implementar a construção de novas escolas que contemplem a demanda do referido

turno no diurno com qualidade no ensino.
META 7: Garantir a qualidade da educação básica em todas as etapas e modalidades, com
melhoria do fluxo escolar e da aprendizagem de modo a atingir as seguintes médias
nacionais para o IDEB:

IDEB — Médias Nacionais a serem atin idas
IDEB
Anos iniciais do ensino fundamental
Anos finais do ensino fundamental
Ensino médio

2015

2017

2019

2021

5,2
4,7

5,5
5
4,7

5,7
5,2
5

6

ANÁLISE SITUACIONAL
No nosso Munícipio os dados de acordo com as tabelas se encontram assim:

IDEB -MUNICIPAL a serem atingida

2013 2015 2017 2019 2021

Anos
iniciais do
Ensino
Fundamental

Anos Finais
do Ensino
Fundamental

Ensino
Médio

3,9

5,2

5,5

5,7

6,0

4,7

5,0

5,2

5,5

5,0

5,2

5,5
5,2

Indice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) - Anos Iniciais do
Ensino Fundamental
Rede
Ano

Municipal

Pública

Municipal

Pública

2005
Ano

2007

2,8

2009

36

2011

3a

2013

37

3,6

3,7

Fonte. MEC / (nep

Quantidade de escolas que cumpriram as metas do Ideb - Anos Iniciais
do Ensino Fundamental
Rede / Municipal
Ano

Atingiu a meta

Não atingiu a meta

Sem Nota/Sem Meta

2007

6

2

16

2009

13

0

11

2011

9

8

7

Fonte: MEC / Inep / Preparação: Todos Peta Educação

Indice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) - Anos Finais do
Ensino Fundamental
Rede
Ano

2005

Municipal

Pública

3,1

2007
2009
2011

3,4

2013

3,3
[VE
C

Quantidade de escolas que cumpriram as metas do Ideb - Anos Finais do
Ensino Fundamental
Rede / Municipal

Fonte: frviEC / Inep

Ano

Atingiu a meta

2007

2

2009

3

2011

3
Todos Pela Educação

Além da matrícula, é relevante que sejam avaliados aspectos relacionados à qualidade
da oferta em educação, considerando-se o trabalho pedagógico desenvolvido e as
condições necessárias para sua efetivação. Enquanto não instituírem políticas públicas
que atendam a essas necessidades, continuaremos verificando um comprometimento no
desempenho dos alunos da rede pública nas avaliações nacionais, tais como as do
Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica — SAEB.
Políticas de avaliação como Sistema de Avaliação da Educação Básica — SAEB, Prova
Brasil, Exame Nacional do Ensino Médio — ENEM, Exame Nacional de Desempenho
do Estudante — ENADE, vinculado ao SINAES — Sistema Nacional de Avaliação do
Ensino Superior, que se consolidam desde a década de 1990, tratam de avaliação em larga
escala como forma de obter dados mais concretos para a proposição de políticas públicas
na área educacional. Neste contexto, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas
Educacionais Anísio Teixeira (INEP) criou. em 2007, um indicador de desempenho, o
IDEB — Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, a fim de:
[...] medir a qualidade do aprendizado nacional e estabelecer metas
para a melhoria do ensino.

Para tanto, o Ideb é calculado a partir de dois componentes: a taxa
de rendimento escolar (aprovação) e as médias de desempenho
nos exames aplicados pelo Inep. Os índices de aprovação são
obtidos a partir do Censo Escolar, realizado anualmente.
As médias de desempenho utilizadas são as da Prova Brasil, para
escolas e municípios, e do Sistema de Avaliação da Educação
Básica (Saeb), para os estados e o País, realizados a cada dois
anos. As metas estabelecidas pelo Ideb são diferenciadas para
cada escola e rede de ensino, com o objetivo único de alcançar 6
pontos até 2022, média correspondente ao sistema educacional
dos países desenvolvidos (BRASIL/MEC, 2014).
Esse desafio foi encampado pelos diferentes sistemas que oferecem esse nível de ensino.
Os resultados do IDEB no Ensino Fundamental em âmbito nacional, estadual e municipal
demonstram que em 2009 houve um crescimento em todas as esferas administrativas,
especialmente nas(os) ciclos/anos iniciais.

META 7 - ESTRATÉGIAS
7.1 Estabelecer e implantar, mediante pactuação interfederativa, diretrizes pedagógicas
para a educação básica e a base nacional comum dos currículos, com direitos elou
objetivos de aprendizagem e desenvolvimento dos(as) alunos(as) para cada ano
do ensino fundamental , respeitando as diversidades regional, estadual e local;
7.2 Assegurar que no ultimo ano de vigência deste PME, pelo menos 70% (setenta por
cento) dos (as) alunos (as) do ensino fundamental tenham alcançado nível
suficiente de aprendizado em relação aos direitos e objetivos de aprendizagem e
desenvolvimento de seu ano de estudo, e 50% (cinquenta por cento), pelo menos,
o nível desejável;
7.3 Colaborar com a União para a constituição de um conjunto nacional de indicadores
de avaliação institucional com base no perfil do alunado e do corpo de
profissionais da educação, nas condições de infraestrutura das escolas, nos
recursos pedagógicos disponíveis, nas características da gestão e em outras
dimensões relevantes, considerando as especificidades das etapas e modalidades
de ensino;
7.4 Realizar processo contínuo de autoavaliação 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(as)

profissionais

aprimoramento da gestão democrática;

da

educação

e

o

7.5 Formalizar e executar cs planos de ações articuladas, dando cumprimento às metas de
qualidade estabelecidas para a educação básica pública e às estratégias de apoio
técnico e financeiro voltadas à melhoria da gestão educacional, à formação de
professores (as) e profissionais de serviços e apoio escolares, à ampliação e ao
desenvolvimento de recursos pedagógicos e à melhoria e expansão da
infraestrutura física da rede escolar;
7.6 Aplicar os instrumentos de avaliação estaduais, considerando as especificidades e a
diversidade sociocultural nas etapas do ensino fundamental e do ensino médio,
englobando todas as áreas de conhecimento na avaliação dos anos finais do ensino
fundamental, promovendo sua permanente adequação;
7.7 Elaborar e aplicar os instrumentos de avaliação municipais, considerando as
especificidades e a diversidade sociocultural nas etapas do ensino fundamental,
englobando todas as áreas de conhecimento na avaliação dos anos finais do ensino
fundamental na vigência do PME e promover sua permanente adequação;
7.8 Utilizar os resultados das avaliações nacionais, estaduais e municipais pelos sistemas
de ensino e pelas escolas para a melhoria de seus processos e práticas pedagógicas;
7.9 Universalizar, mediante articulação entre os órgãos responsáveis pelas áreas da saúde
e da educação, o atendimento aos(às) estudantes da rede escolar pública de
educação básica, por meio de ações de prevenção, promoção e atenção à saúde;
7.10 Incentivar o desenvolvimento, selecionar, certificar e divulgar tecnologias
educacionais para a educação infantil e o ensino fundamental e incentivar práticas
pedagógicas inovadoras que assegurem a melhoria do fluxo escolar e a
aprendizagem, assegurada a diversidade de métodos e propostas pedagógicas, com
preferência para softwares livres e recursos educacionais abertos, bem como o
acompanhamento dos resultados nos sistemas de ensino em que forem aplicadas;
7.11 Garantir, em regime de colaboração, o transporte gratuito para todos (as) os (as)
estudantes da educação do campo na faixa etária da educação escolar obrigatória,
mediante renovação, padronização e adequação, à realidade da população
residente na área insular e continental, adaptados aos alunos com dificuldade de
locomoção, integral da frota de veículos, de acordo com especificações definidas
pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia - INMETRO, e
financiamento compartilhado, com participação da
União, visando a reduzir a evasão escolar e o tempo médio de deslocamento a
partir de cada situação local;
7.12 Universalizar, até o final deste PME, o acesso à rede mundial de computadores em
banda larga de alta velocidade e triplicar, até o final da década, a relação

computador/aluno (a) nas escolas da rede pública de educação básica, promovendo
a utilização pedagógica das tecnologias da informação e da comunicação;
7.13 Adequar os espaços escolares públicos (banheiros, rampas de acesso, barras de
segurança, portas alargadas, piso tátil etc) e entornos para a acessibilidade dos
alunos com deficiência.
7.14 Promover a regulação da oferta da educação básica de forma a garantir a qualidade
e o cumprimento da função social da educação;
7.15 Estabelecer políticas de estímulo às escolas que melhorarem o desempenho no Ideb,
de modo a valorizar o mérito do corpo docente, da direção e da comunidade
escolar.
7.16 Implantar e implementar as bibliotecas escolares , considerando sobretudo a
aquisição de acervos bibliográficos acessíveis, até o final da vigência deste PME;
conforme estabelecido na lei federal dos 12.244 da universalização das bibliotecas
escolares: que todas as escolas até 2020 terão que ter bibliotecas com
bibliotecários.
7.17 Implantar e desenvolve até o término do PME, políticas de prevenção e combate à
violência nas escolas, em parceria com instituições governamentais e não
governamentais com capacitação dos profissionais da educação para atuarem em
ações preventivas junto aos (às) estudantes na detecção das causas como: violência
doméstica e sexual, questões étnico-raciais, de gênero e de orientação sexual, para
a adoção das providências adequadas, promovendo e garantindo a cultura de paz
e um ambiente escolar dotado de segurança para a comunidade;
7.18 Contribuir para a implementação das respectivas diretrizes curriculares nacionais,
por meio de ações colaborativas com fóruns de educação para a diversidade étnicoracial, conselhos escolares, movimento social negro, assentados, quilombolas,
ribeirinhos e com a sociedade civil, na vigência deste

PME;
7.19 Consolidar, até o término do PME, a oferta, com qualidade social, da educação
escolar à população do campo, comunidades quilombola, respeitando a articulação
entre os ambientes escolares e comunitários, assegurando:
a) o desenvolvimento sustentável e a preservação da identidade cultural dessas
populações;

b) a participação da comunidade na definição do modelo de organização
pedagógica e de gestão das instituições, consideradas as práticas socioculturais
e as formas particulares de organização do tempo;
c) a reestruturação e a aquisição de equipamentos;
d) a oferta de programa para a formação inicial e continuada de profissionais da
educação; e
e) o atendimento em educação especial;
7.20

Desenvolver ações efetivas visando à formação de leitores(as) e à capacitação de
professores(as), bibliotecários(as), auxiliares/assistentes em biblioteca e agentes
da comunidade para atuarem como mediadores(as) da leitura, de acordo com a
especificidade das diferentes etapas do desenvolvimento e da aprendizagem, no
final da vigência do PME;

7.21

Implementar no currículo das escolas públicas temas voltados ao respeito e
valorização dos idosos, até o término do PME

META 8 - elevar a escolaridade média da população de 18 (dezoito) a 29 (vinte e nove)
anos, de modo a alcançar, no mínimo, 12 (doze) anos de estudo no último ano de vigência
deste Plano, para as populações do campo, da região de menor escolaridade no País e dos
25% (vinte e cinco por cento) mais pobres, e igualar a escolaridade média entre negros e
não negros declarados à Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística — IBGE.

ANÁLISE SITUACIONAL
No Município de Santa Izabel do Pará com parceria com o Estado realiza
implementação de programas de Educação de Jovens e Adultos para o segmentos
populacionais considerados, que estejam fora da escola e com defasagem idade-série,
associada a outras estratégias que garantam a continuidade da escolarização, após a

alfabetização inicial.

Matrículas na Educação de Jovens e Adultos de alunos de 18 a 29 anos
Ano

EJA - 18 a 29 anos

2007

634

2008

544

2009

463

2010

492

2011

579

2012

571

2013

676

Fonte ME
Educação

E..sc{ùlar Preparação: 'IOdos Pela

META 8 - ESTRATÉGIAS
8.1

Garantir, em seu âmbito de competência e colaborar com os demais entes federados
—, 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 forma a concluir
seus estudos, utilizando-se também da educação à distância no final deste PME;

8.2

Criar políticas específicas para a educação de jovens e adultos, aos segmentos
populacionais considerados nesta meta, ampliando o atendimento na rede pública,
no final deste PME;

8.3

Divulgar e incentivar, de forma permanente, a participação em exames gratuitos de
certificação da conclusão dos ensinos fundamental;

8.4

Criar um mecanismo de monitoramento para acompanhar 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;

8.5

Promover busca ativa de jovens fora da escola pertencentes aos segmentos
populacionais considerados, em parceria com as áreas de assistência social saúde e

proteção à juventude.
META 9: elevar a taxa de alfabetização da população com 15 (quinze) anos ou mais para
100% (cem por cento) até 2020, reduzir em 50% (cinquenta por cento) a taxa de
analfabetismo funcional e, erradicar o analfabetismo absoluto, até o final da vigência
deste PME.

ANÁLISE SITUACIONAL

Espera-se que o Brasil nunca mais tenha que inserir em seus Planos de Educação
a meta de erradicação do analfabetismo. Essa meta expressa, mais do que qualquer outra,
a necessidade de se promover políticas públicas tendentes ao resgate das dívidas sociais
brasileiras.
Nesse sentido, também o município de Santa Izabel do Pará terá de envidar esforços
para superar em seu âmbito essa marca inaceitável de exclusão social.

META 9 - ESTRATÉGIAS
9.1 Realizar, continuamente, chamadas públicas regulares para educação de jovens e
adultos, em regime de colaboração entre os entes federados e em parceria com
organizações da sociedade civil;
9.2 Realizar levantamento da população de jovens e adultos fora da escola, a partir dos
15 (quinze) anos de idade, com vistas à implantação diversificada de políticas
públicas, em parceria com órgãos competentes, na vigência deste PME;
9.3 Assegurar a oferta gratuita da EJA a todos que não tiveram acesso à educação básica
na idade própria na vigência do PME;
9.4 Implementar ações de alfabetização de jovens e adultos, garantindo a continuidade da
escolarização básica na vigência deste PME;
9.5 Realizar exames específicos que permitam aferir o grau de alfabetização de jovens
com mais de 15 (quinze) anos de idade, no ensino fundamental, com vistas à
promoção de avanços ou nivelamento, na vigência deste PME;
9.6 Promover ações de atendimento aos(às) estudantes da educação de jovens e adultos
por meio de programas suplementares de transporte, alimentação e saúde, em
articulação com as áreas de saúde e de assistência social, na vigência do PME;
9.7 Realizar formação continuada dos(as) professores(as) de EJA, incentivando a
permanência desses profissionais nessa modalidade.

META 10: oferecer, no mínimo, 10% (dez por cento) das matrículas de educação de
jovens e adultos, nos ensinos fundamental e médio, na forma integrada à educação
profissional.

ANÁLISE SITUACIONAL

No municipio de Santa Izabel do Pará as Escolas da rede municipal atulmente são
54 , mas apenas 10 atendem a modalidade de Educação de Jovens e Adultos (EJA) nas
séries iniciais e finais, sendo 06 ( seis) ficam localizadas na zona urbana e 04 (quatros) na
zona do campo. A LDB na seção V, em seu artigo 27, estabelece A Educação de Jovens
e Adultos será destinada áqueles que não tiveram acesso ou continuidade de estudos no
Ensino Fundamental e Médio da idade própria.
A Educação de Jovens e Adultos (EJA), enquanto modalidade de ensino da
Educação Básica, deve ser ofertada, de acordo com a LDB no . 9.394/1996, àqueles que
não tiveram acesso ou continuidade de estudos no Ensino Fundamental e Médio na idade
própria, em consonância com a Constituição Federal de 1988, que, no artigo 205, enfatiza
a educação como "direito de todos e dever do Estado e da família".
O debate atual aponta como um grande desafio da Educação de Jovens e Adultos
a consolidação de uma concepção desta modalidade de ensino, enquanto direito dos que
dela necessitam, os quais devem ser percebidos como sujeitos, cuja experiência de vida
deve ser considerada no processo educativo, contribuindo para o desenvolvimento
intelectual e profissional destes. Essas orientações encontram-se presentes nos discursos
e nos registros dos principais encontros de EJA que tiveram como finalidade básica a
"erradicação do analfabetismo", expressão utilizada pelos documentos oficiais.

META 10 - ESTRATÉGIAS
10.1 Implementar programas de jovens e adultos do ensino fundamental, oferecendo, no
mesmo espaço, a formação profissional inicial, com estímulo à conclusão des etapa,
em parceria com a comunidade local e instituições que atuam no mundo do trabalho,
a partir da vigência deste PME;
10.2 Fomentar, até o final da vigência do PME, a integração da educação de jovens e
adultos com a educação profissional, considerando os seus contextos: assentados,
quilombolas e do campo, em cursos planejados, inclusive na modalidade educação
à distância, de acordo com as características do público da educação de jovens e
adultos;
10.3 promover formação de docentes para atuação nos cursos de EJA integrada à
educação profissional, na vigência do PME;
10.4 Estimular a diversificação curricular da educação de jovens e adultos, articulando a
formação básica e a preparação para o mundo do trabalho e estabelecendo
interrelações 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 pedagógicos
adequados às características desses alunos e alunas;

10.5 Ampliar a oferta de cursos de EJA, integrado com a educação profissional, incluindo
jovens e adultos com deficiência, superdotação/altas habilidades, transtorno global
do desenvolvimento, considerando ainda o baixo nível de escolaridade, idosos,
autodeclaração de raça/cor e gênero, a partir da vigência deste PME;
10.6 Fomentar a produção de material didático, o desenvolvimento de currículos e
metodologias específicas, os instrumentos de avaliação, o acesso a equipamentos e
laboratórios e a formação continuada de docentes das redes públicas que atuam na
educação de jovens e adultos articulada à educação profissional;
10.7 Implementar programa municipal de assistência ao(à) estudante, em parceria com
os demais entes federados, com a promoção de ações de assistência social,
financeira e de apoio psicopedagógico que contribuam para garantir o acesso, a
permanência, a aprendizagem e a conclusão com êxito da educação de jovens e
adultos integrada à educação profissional, até o final da vigência do PME.
10.8 Obrigatoriedade em sala, que possuam alunos com necessidades especiais a lotação
de professor e se, necessário um auxiliar.

META 11: ampliar a oferta de matrículas da educação profissional técnica de nível
médio, assegurando a qualidade em pelo menos 50% (cinquenta por cento) da expansão
no segmento público.

ANÁLISE SITUACIONAL
Esta meta retrata a necessidade do país de resgatar a educação profissional, superando o
tratamento que lhe foi conferido historicamente no Brasil, pois desde as suas origens essa
modalidade educacional foi reservada às classes menos favorecidas, estabelecendose
uma límpida diferença, como reconhecido no Parecer CNE/CEB no. 16/99, entre aqueles
que detinham o saber (ensino secundário, normal e superior) e os que executavam tarefas
manuais (ensino profissional).
Segundo o referido Parecer do Conselho Nacional de Educação:
[...] no Brasil, a escravidão, que perdurou por mais de três séculos,
reforçou essa distinção e deixou marcas profundas e
preconceituosas com relação à categoria social de quem
executava trabalho manual. Independentemente da boa qualidade
do produto e da sua importância na cadeia produtiva, esses

trabalhadores sempre foram relegados a uma condição social
inferior. A herança colonial escravista influenciou
preconceituosamente as relações sociais e a visão da sociedade
sobre a educação e a formação profissional. O desenvolvimento
intelectual, proporcionado pela educação escolar acadêmica, era
visto como desnecessário para a maior parcela da população e
para a formação de "mão-de-obra". Não se reconhecia vínculo
entre educação escolar e trabalho, pois a atividade econômica
predominante não requeria educação formal ou profissional.

Em razão disto, até a década de 1970 a ideia de formação profissional confundia-se com
treinamento de mão de obra a ser utilizada para a produção em série, para o exercício de
tarefas pouco complexas, repetitivas e pré-estabelecidas.
Em razão disto, consolidou-se uma rejeição à educação profissional, preconceito social
que a desvalorizou e impediu que essa modalidade educacional se expandisse como
devia.
Ainda de acordo com o Parecer CNE/CEB no. 16/99,
A partir da década de 80, as novas formas de organização e de
gestão modificaram estruturalmente o mundo do trabalho. Um
novo cenário econômico e produtivo se estabeleceu com o

desenvolvimento e emprego de tecnologias complexas agregadas
à produção e à prestação de serviços e pela crescente
internacionalização das relações econômicas. Em conseqüência,
passou-se a requerer sólida base de educação geral para todos os
trabalhadores; educação profissional básica aos não qualificados;
qualificação profissional de técnicos; e educação continuada,
para
atualização,
aperfeiçoamento,
especialização
e
requalificação de trabalhadores. Nas décadas de 70 e 80
multiplicaram-se estudos referentes aos impactos das novas
tecnologias, que revelaram a exigência de profissionais mais
polivalentes, capazes de interagir em situações novas e em
constante mutação.
Neste novo cenário, cuja complexidade só aumenta a cada dia, mediante a veloz e
contínua incorporação de novas tecnologias, que não somente impactam o mercado de
trabalho, vão além, pois modificaram drasticamente a vida das pessoas, a educação
profissional precisa ser incentivada, posto que ela se configura como importante
estratégia para que os cidadãos tenham efetivo acesso às conquistas científicas e
tecnológicas da sociedade (BRASIL, 1999, p. 8).

Desta forma, um dos grandes desafios educacionais brasileiros é a expansão da educação
profissional, merecendo a matéria ser objeto de políticas públicas afirmativas, tendentes
à superação do déficit de formação profissional no Brasil.

META 11 - ESTRATÉGIAS
11.1 Colaborar com a União e o Estado para o desenvolvimento da educação profissional
técnica de nível médio, com vistas à expansão de matrículas, até o final da vigência
deste PME;
11.2 Expandir a oferta da educação profissional técnica de nível médio na rede pública
municipal de ensino, por meio de cursos voltados às demandas regionais, a partir
da vigência do PME;
11.3 Realizar a chamada pública de adolescentes e jovens fora da escola, em parceria
com órgãos públicos de assistência social, saúde e proteção à adolescência e
juventude;
11.4 Ampliar o número de vagas na área insular e continental, bem como equipar as
unidades e ampliar o quadro de profissionais docentes por meio de concurso público;

11.5 Construir prédios escolares, com o mínimo de 12 (doze) salas de aula, laboratórios
(informática, multidisciplinar e pedagógico), bibliotecas, auditórios, quadras
cobertas e áreas arborizadas;
11.6 Fomentar programas de estágios remunerados, em parceria com instituições públicas
e privadas, para jovens de baixa renda, devidamente matriculados e cursando o
ensino médio;
11.7 Regionalizar o currículo e os materiais pedagógicos adotados nas escolas
profissionalizantes.
11.8 Estratégias específicas de atuação profissional para alcançar as metas dentro das
novas formas de adentrar nas universidades (ENEM)
11.9 Escola de tempo integral deverá ter estrutura para atendimento. Entender que o aluno
permanece na escola de 8 a 9 horas todos os dias e precisam de espaço para suas
atividades (higiene, salas com armários, laboratórios etc..)
11.10 Maior aproximação das universidades com as escolas. Troca de pesquisas e
intervenções positivas para o desenvolvimento dos níveis de qualidade educacional.

11.11 Expandir, na vigência do PME, as matrículas na educação de jovens e adultos, de
modo a articular a formação inicial e continuada de trabalhadores(as) com a
educação profissional, objetivando a elevação do nível de escolaridade do(a)
trabalhador(a);

METAS 12, 13 E 14
META 12: Elevar a taxa bruta de matrícula na educação superior para 40% (quarenta por
cento) e a taxa líquida para 30% (trinta por cento) da população de 18 (dezoito) a 24
(vinte e quatro) anos, assegurada a qualidade da oferta e expansão para, pelo menos, 40%
(quarenta por cento) das novas matrículas, no segmento público.
META 13: Elevar a qualidade da educação superior e ampliar a proporção de mestres e doutores
do corpo docente em efetivo exercício no conjunto do sistema de educação superior para 75%
(setenta e cinco por cento), sendo, do total, no mínimo, 15% (quinze por cento) de doutores.

META 14: Elevar gradualmente o número de matrículas na pós-graduação stricto sensu,
de modo a atingir a titulação anual de 20% (vinte por cento) de mestres e 10 (dez por
cento) de doutores, até o último ano de vigência do PME.

ANÁLISE SITUACIONAL - ENSINO SUPERIOR
Implementar as Diretrizes do PAAR- Plano de Ações Articuladas no que concerne
a oferta de cursos de formação de nível superior para os professores. Importante enfatizar
que o nosso município já conseguir atender toda a demanda dos docentes que não tinha o
nível superior com a parceria com o PARFOR. E informamos que em torno de 04
professores que já estão em fase de aposentadoria, optaram por não cursar o nível.

Tendo em vista que as metas 12, 13 e 14 versam sobre ensino superior, a análise
situacional no nosso municipio no momento se encontra estável, pois quase todos os
professores ja tem o superior e 70% do seu quadro com Pos Graduação, sendo que o
Mestrado ainda um grupo de docentes estão na fase de conclusão. Mas sabemos que um
dos grandes desafios para a luta pela equidade e qualidade da Educação em nosso país é

a ampliação do acesso aos níveis mais elevados de ensino. Dados do IBGE (2012)
mostram que a taxa de frequência da população brasileira, com idade de 18 (dezoito) a 24
(vinte e quatro) anos, aos estabelecimentos de ensino superior ainda é muito baixa,
conforme tabela 22, a seguir:

Taxa de frequência líquida aos estabelecimentos de ensino superior da população
residente de 16 a 24 anos, 2012
Abrangência geográfica
Brasil

14,6

Norte

10,4

Pará

7,4

FONTE: IBGE, Síntese de Indicadores Sociais, 2012.

Taxa de escolarização bruta na educação superior da população de 18 a 24
anos (Meta:
50%
Abrangência geográfica
Brasil
Norte
Pará

30,3
25,3
19,1

Fonte: Estado, Região e Brasil — IBGE/Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios
(PNAD) - 2012.

Taxa de escolarização líquida ajustada na educação superior da população de 18 a
24 anos (Meta: 33%)
Abrangência geográfica
Brasil

20,1

Norte
Pará

10,8

Fonte: Estado, Região e Brasil — IBGE/Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios
(PNAD) - 2012.
Fonte: Município e Mesorregião — IBGE/Censo Populacional — 2010.

O desafio que se coloca é a definição de políticas públicas induzidas, na esfera da
ampliação das vagas nas Instituições de Ensino Superior (IES) Públicas, com vistas ao

estabelecimento de ações efetivas rumo à ampliação do acesso à educação superior e,
especialmente, à pós-graduação, em curso de mestrado e doutorado.
Por certo, além da perspectiva de democratização do acesso, é importante a
ampliação do diálogo entre as IES e a sociedade civil, a fim de que as mesmas assumam
sua função social de fomento e subsídio diante da realidade da educação superior brasileira
e, mais especificamente, do município, de forma que alternativas criativas e coerentes
sejam construídas e contribuam de fato para a melhoria da qualidade de vida dos cidadãos
que nele habitam.

META 12 - ESTRATÉGIAS
12.1 Articular com as IES públicas e privadas, com vistas à ampliação de vagas na
educação superior, de forma a elevar a taxa bruta de matrícula para 40% (quarenta
por cento) e a taxa líquida para 30% (trinta por cento) da população de 18 (dezoito)
a 24 (vinte e quatro) anos, assegurada a qualidade da oferta, expansão e permanência
para, pelo menos, 40% (quarenta por cento) das novas matrículas no segmento
público, durante a vigência deste PME;
12.2 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;
12.3 Estabelecer políticas de redução de desigualdades étnico-raciais e de ampliação de
taxas de acesso e permanência na educação superior de estudantes egressos da
escola pública, afrodescendentes, povos do campo, comunidades quilombolas e de
estudantes com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas
habilidades ou superdotação, de modo a apoiar seu sucesso acadêmico, por meio de
programas específicos que abranjam instituições públicas e privadas, incluindo
articulação com agências de fomento elou instituições financiadoras, a partir da
vigência do PME;
12.4 Fomentar parcerias com instituições públicas e privadas para a oferta de estágio
curricular, como parte integrante da formação na educação superior;
12.5 Articular, com as agências fomentadoras e financiadoras de pesquisa, o mapeamento
da demanda de formação de pessoal de nível superior, considerando as
necessidades do desenvolvimento local, a inovação tecnológica e a melhoria da
qualidade da educação básica, a partir da vigência deste PME.

12.6 Assegurar em pelo menos 10% (dez por cento) nas escolas públicas o
desenvolvimento de projetos e programas de ensino-pesquisa-extensão, em
parceria com as IES, garantido condições necessárias para sua implementação;
12.7 Criar espaços que garantam infraestrutura tecnológica, com vistas a produção e
divulgação das ações dos alunos, garantindo bibliotecas e laboratórios como
ambiência do processo de ensino-pesquisa-extensão;

META 13 - ESTRATÉGIAS
13.1 Estabelecer parcerias, com as escolas públicas e privadas, o acesso do(a)
acadêmico(a) de cursos de licenciaturas para a realização de estágio curricular
supervisionado;
13.2 Estimular a criação de escolas de aplicação nas Unidades das IES que tiverem cursos
de licenciaturas;
13.3

Fomentar

a

formação

inicial

e

continuada

dos(as)

profissionais

técnicoadministrativos(as) da educação superior pública, na vigência do PME;
13.4 Estabelecer parcerias com os sistemas de ensino a fim de criar cursos de pós graduação
lato e strictu sensu de modo a atender as necessidades formativas dos docentes, gestores

e técnicos da educação básica, na vigência deste PME.

META 14 - ESTRATÉGIAS
14.1 Estimular a criação de mecanismos que favoreçam o acesso das populações do
campo, das comunidades quilombolas e pessoas com deficiência a programas de
mestrado e doutorado, de forma a reduzir as desigualdades étnico-raciais e locais;
14.2 Estimular a oferta de programas de pós-graduação stricto sensu em instituições de
educação superior localizadas no município, mediante parcerias firmadas com
IES•,

14.3 Estimular a expansão de programa de acervo digital de referências bibliográficas
para os cursos de pós-graduação, assegurada a acessibilidade às pessoas com
deficiência, a partir da vigência do PME.

META 15: A partir da vigência deste PME, somente admitir professores e demais
profissionais da educação que possuam qualificações mínimas exigidas no art. 62 da
LDB

META 16: Formar, em nível de pós-graduação, 50% (cinquenta por cento) dos
professores da educação básica, até o último ano de vigência deste PME, e garantir a
todos(as) os(as) profissionais da educação básica formação continuada em sua área de
atuação, considerando as necessidades, demandas e contextualizações dos sistemas de
ensino.
META 17: valorizar os(as) profissionais do magistério das redes públicas de educação
básica de forma a equiparar seu rendimento médio ao dos(as) demais profissionais com
escolaridade equivalente, até o final do primeiro ano de vigência deste PME.
META 18: assegurar, no prazo de vigência deste PME, a existência de Planos de Cargos,
Remuneração e Carreira para os(as) profissionais da educação básica pública municipal,
tomando como referência o piso salarial nacional profissional, definido em lei federal,
nos termos do inciso VIII do art. 206 da Constituição Federal.

ANÁLISE SITUACIONAL
As metas 15, 16, 17 e 18 do Plano Municipal de Educação serão agrupadas para fins da
análise situacional, considerando que elas referem-se aos(às) profissionais da educação,

apresentando uma análise situacional abrangente.
A Rede Municipal de Ensino de Santa Izabel do Pará, conta com o incentivo à
qualificação profissional através de formação em nível superior nos cursos de Pedagogia
e Tutoria em Educação Infantil nas disciplinas de Ciência e Matemática em nível de
Especialização, tendo 100% do curso financiado pela Prefeitura, que também firmou
parcerias para qualificação de profissional docente e gestores escolares. Conforme
levantamento realizado aponta- se uma realidade composta por profissionais atuando em
turmas de educação infantil com formação mínima. No ano de 2007, era considerado o
crescimento do número de profissionais atuando no Ensino Fundamental, continua junto
á Educação Infantil, o menor indicador de qualificação profissional. Tendo em vista o
parâmetro legal explicito na lei de Diretrizes e Bases da Educação, mais especificamente
alegado no artig043, inciso II e artigo 44, inciso II e III, o poder público Municipal de
Santa Izabel do Pará vem paulatinamente incentivando, financiando e estabelecendo
convênios parcerias com diversas instituições que oferecem cursos de graduação e pósgraduação , no sentido de qualificar seu quadro profissional atuante em todos os níveis.

No que se refere ao trabalho docente, emergem novos desafios, exigindo níveis cada
vez mais elevados de qualificação profissional dos professores, assim como
investimentos na sua formação continuada, articuladas a uma política de valorização
profissional centrada no tripé: formação - carreira profissional - condições de trabalho.
Tais elementos são indissociáveis e constituem-se uma das condições fundamentais para
a construção da qualidade da educação.
Desde 2008, com a Lei do Piso, os professores ganharam, ao menos, a proteção de
uma regulamentação nacional. Mas levantamento realizado pela revista Educação mostra
que ainda hás estados que pagavam salários abaixo do piso nacional em 2014 reajustado no
começo do ano para R$ 1.697,39, em se tratando de municípios centenas ainda não se
adequaram a lei do piso. Além disso, outro ponto da lei é praticamente esquecido quando se
trata de seu cumprimento: a obrigatoriedade da destinação de um terço da jornada para
atividades extraclasse. Nesse quesito, 12 estados não cumprem a lei, sete anos após a sua
implantação. Política esta que esta contemplado nesse plano municipal, apenas aguardando
negociações futuras quanto a percentuais de atividades extra classe, mais com a garantia do
piso nacional pago a todos os professores em inicio de carreira no valor de R$ 1.917,78 (

200h).
No que diz respeito a Formação, temos incentivado e valorizado a formação
continuada, o que nos permite hoje afirmar que todos os professores possuem graduação,
52% possuem especialização, 9% possuem mestrado e 3% concluindo doutorado.
'Hoje há uma valorização, mas muito longe de atingir o nível necessário. Como o
professor recebia muito pouco, ainda que ele tenha sido valorizado, temos uma
defasagem muito grande'.
Partindo do pressuposto que há toda intencionalidade no Município de Santa
Izabel do Pará, a partir do seu sistema de ensino, vem buscando de acordo com suas
possibilidades e convênios estabelecidos com outras instituições, programas de formação
e serviço para os vários setores da Educação Formal, inclusive com formação a todos os
docentes.

META 15 - ESTRATÉGIAS
15.1 Realizar diagnóstico anual das necessidades de formação de profissionais da
educação para que as instituições públicas de educação superior atendam à
demanda existente nas escolas, na vigência do PME;

15.2 Fortalecer as parcerias entre as instituições públicas e privadas de educação básica
e os cursos de licenciatura, para que os(as) acadêmicos(as) realizem atividades
complementares, atividades de extensão e estágios nas escolas, visando ao
aprimoramento da formação dos profissionais que atuarão no magistério da
educação básica;
15.3 Criar, em ambiente virtual de aprendizagem, um banco de cursos de formação
continuada, de forma que os profissionais da educação possam se capacitar
constantemente, em cursos a distância, a partir do primeiro ano de vigência deste
PME;
15.4 Diagnosticar demandas e desenvolver programas específicos para formação de
profissionais da educação para atuação nas escolas do campo, população ribeirinha,
comunidades quilombolas e para a educação especial, na vigência deste
PME;
15.5 Fomentar a oferta de cursos técnicos de nível médio e tecnológicos de nível superior
destinados à formação, nas respectivas áreas de atuação, dos(as) profissionais da
educação de outros segmentos que não os do magistério, a partir da vigência do PME;
15.6 Fomentar a formação docente para a educação profissional, valorizando a
experiência prática, por meio da oferta, nas redes públicas de ensino, de cursos de
educação

profissional

voltados

à

complementação

e

certificação

didáticopedagógica de profissionais com experiência, a partir da vigência deste
PME;
15.7 Garantir, por meio de regime de colaboração entre União, Estados e Municípios,
que, até 2020, 100% (cem por cento) dos(as) professores(as) de educação infantil e
de ensino fundamental tenham formação específica de nível superior, de
licenciatura plena e em sua área de concurso/atuação;
15.8 Atuar, em articulação com as IES públicas e privadas, nos currículos de formação
profissional de nível médio e superior, incluindo conhecimentos sobre educação das
pessoas com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas
habilidades/superdotação, direito da pessoa idosa, orientações para educação
étnico-raciais, identidade de gênero, na perspectiva da inclusão social.
15.9 Promover e garantir a formação continuada para 100% (cem por cento) do pessoal
técnico e administrativo, e formação inicial em nível superior para 50%
(cinquenta por cento) desses profissionais, na vigência do PME.

META 16 - ESTRATÉGIAS

16.1 Articular com as IES públicas e privadas, para a oferta de cursos presenciais elou a
distância, com calendários diferenciados, que facilitem e garantam aos(às) docentes
em exercício, a formação continuada nas diversas áreas de ensino, durante a
vigência do PME;
16.2 Articular com as IES públicas e privadas, com vistas à oferta, na sede elou fora dela,
de cursos de formação continuada, presenciais elou a distância, com calendários
diferenciados, para educação especial, gestão escolar, educação de jovens e adultos,
educação infantil, educação no campo, educação escolar quilombola e educação de
gênero, durante a vigência do PME;
16.3 Garantir formação continuada, presencial elou a distância, aos(às) profissionais de
educação, oferecendo-lhes cursos de aperfeiçoamento, inclusive nas novas tecnologias
da informação e da comunicação, na vigência do PME;
16.4 Fomentar, em articulação com as IES, a ampliação da oferta de cursos de
pósgraduação nas diferentes áreas do magistério, voltados para a prática
educacional, a partir da vigência do PME;
16.5 Promover e garantir formação continuada de professores(as) concursados(as) e
convocados(as) para atuarem no atendimento educacional especializado, a partir da
vigência do PME;
16.6 Promover a formação continuada de docentes em todas as áreas de ensino, idiomas,
Libras, braille, artes, música e cultura, a partir da vigência do PME;
16.7 Ampliar e efetivar, com apoio do governo federal, programa de composição de
acervo de obras didáticas e paradidáticas e de literatura regional e nacional, e
programa específico de acesso a bens culturais, incluindo obras e materiais
produzidos em Libras e em braille, também em formato digital, sem prejuízo de
outros, a serem disponibilizados para os(as) docentes da rede pública da educação
básica, a partir da vigência deste PME;
16.8 Fortalecer a formação dos(as) professores(as) das escolas públicas de educação
básica por meio da implementação das ações do Plano Nacional do Livro e Leitura
e de participação em programa nacional de disponibilização de recursos para acesso
a bens culturais pelo magistério público;
16.9 Promover e ampliar, em articulação com as IES, a oferta de cursos de pósgraduação
latu e stricto sensu, presenciais elou a distância, voltados para a formação de pessoal
para as diferentes áreas de ensino e, em particular, para a educação do campo,
educação quilombola, educação especial, gestão escolar, educação de jovens e
adultos e educação infantil, educação religiosa e parte diversificada do currículo.

META 17 - ESTRATÉGIAS
17.1 Implementar o Plano de Cargos, Carreiras e Salários, até o final de vigência do
plano, com garantia da Jornada de Trabalho do Profissional da Educação, em função
Docente, a Hora Atividade contemplada em sua carga horária total, conforme o Art.
67, paragrafo V da LDB;
17.2 Assegurar a valorização salarial, com ganhos reais, para além das reposições de perdas
remuneratórias e inflacionárias, até o final de vigência deste PME;
17.3 Garantir a implantação e implementação, em parceria com órgãos da saúde, de
programas de saúde específicos para os profissionais da educação, sobretudo
relacionados à voz, visão, problemas vasculares, ergonômicos, psicológicos e
neurológicos, entre outros, durante a vigência do PME.
17.4 Garantir a formação de pós-graduação lato e stricto sensu gratuitos e de qualidade e
ou subsidiados pelo município para professores, técnicos e gestores da rede pública
municipal, com garantia de bolsas de estudos, até o segundo ano de vigência do
PME.
17.5 Garantir gratificações, beneficios e o acesso de professores e demais profissionais
lotados em escolas de difícil acesso.
17.6 Estabelecer ações voltadas especificamente para a proteção dos profissionais da
educação, assegurando a integridade física e moral destes servidores.
17.7 Garantir a lotação do profissional de educação prioritariamente em uma única
unidade de ensino, havendo carga horária suficiente nesta.
17.8 Assegurar a reformulação do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais para a
garantia de Licença Prêmio (a cada triênio ) e Licença Estudo remunerado, auxilio
alimentação, crédito livro (para os profissionais da área da educação) e vale
transporte.
17.9 Criar e implantar comissão de avaliação para reestruturação do PCCR por um período
de até 02 anos e garantir sua efetivação.
17.10 Garantir e assegurar o direito da insalubridade para todos os profissionais da
educação no município por meio dos órgãos competentes.
17.11 Garantir e efetivar atualização salarial para todos os funcionários que tiveram perdas
nos seus vencimentos.
17.12 Garantir que os 15 dias de recesso escolar seja percebível a remuneração de 33,33%
do salário dos professores do município.
17.13 Garantir no PCCR a inclusão automática da progressão para todos os professores,
no ato do pedido da mesma, considerando que a pós-graduação seja em qualquer área da
educação.
17.14 Garantir concurso público para as áreas em vacância no município.

META 18 - ESTRATÉGIAS
18.1 Oferecer aos docentes iniciantes cursos de aprofundamento de estudos na sua área
de atuação, com destaque para os conteúdos e as metodologias de ensino, na
vigência do PME;
18.2 estruturar a rede pública municipal de educação básica, de modo que, até o final da
vigência deste PME, 90% (noventa por cento), no mínimo, dos profissionais do
magistério e 50% (cinquenta por cento), no mínimo, dos profissionais da educação
não docentes sejam ocupantes de cargos de provimento efetivo e estejam em
exercício nas redes escolares às quais se encontrem vinculados;
18.3 Garantir, no Plano de Carreira dos profissionais da educação do município, licenças
remuneradas e incentivos salariais para qualificação profissional, em nível de pósgraduação stricto sensu, até o final de vigência deste PME;
18.4 Participar, anualmente, em regime de colaboração com o governo federal, do censo
dos profissionais da educação básica de outros segmentos que não os do magistério;
18.5 Adequar a jornada docente, com avanços para flexibilização por área, espaços e
tempos, para formação e projetos, com acompanhamento dos(as) gestores(as), na
vigência do PME;
18.6 Garantir a implementação de Planos de Cargos, Carreira e Remuneração para os(as)
profissionais do magistério das redes públicas de educação básica, observados os
critérios estabelecidos na Lei no. 11.738, de 16 de julho de 2008, na vigência do
PME;
18.7 Criar critérios específicos no Plano de Cargos, Carreira e Remuneração, com
política salarial fundamentada em titulação, experiência, qualificação e
desempenho, visando valorizar o(a) profissional de educação, na vigência do PME.

META 19: assegurar condições, no prazo de 2 (dois) anos, para a efetivação da gestão
democrática da educação, associada a critérios técnicos de mérito e desempenho e à consulta
pública à comunidade escolar, no âmbito das escolas públicas, preven o recursos e apoio técnico
da União para tanto.

ANÁLISE SITUACIONAL

No município de Santa Izabel do Pará, os projetos políticos pedagógicos
configuram instrumentos pelo qual se estabelece a interlocução entre Secretaria Municipal
de Educação, as escolas e comunidade escolar. Percebe-se atualmente maior preocupação
dos gestores escolares em articular e construir coletivamente o PPP, que vem rompendo

progressivamente com a visão meramente burocrática e estigmatizadadora que denigre a
prestação do serviço publico a sociedade, passando a servir como norteador das ações
escolares em seus aspectos pedagógicos e administrativos.
As escolas públicas já possuem legitimados órgãos colegiados, com a participação
da comunidade, na implementação da Gestão Democrática, que são os Conselhos
Escolares. O Art. 12 da LDB que diz: "Os estabelecimentos de ensino, respeitadas as
normas comuns e as do seu sistema de ensino, terão a incumbências de• VI- articular-se
com as famílias e as comunidades, criando processos de integração da sociedade com a
escola." Permite o entendimento de que esta modalidade, junto à educação pública é
obrigatória e facultam ao Sistema de Ensino assumir como opção e realizar normatização.
As Escolas particulares e Estaduais que atendem o ensino fundamental sejam de
08 ou 09 anos, estão sob jurisprudência do Conselho Estadual de Educação. O Conselho
Municipal de Educação de Santa Izabel do Pará, credencia e autoriza o funcionamento das
escolas municipais e privadas que atendem alunos da Educação Infantil elou ensino
fundamental simultaneamente conforme legislação vigente.
O Município define o Planejamento Democrático com os Gestores da Rede
Municipal, visando à construção, ampliação e reforma das unidades de Ensino, no
decorrer do término deste PME, priorizando as escolas com infraestruturas mais precárias.
Os Conselhos Escolares estão instituídos em 100% das Escolas Polos e 90% das
Escolas anexas da rede pública do município, e as demais estão em fase de tramitação
para composição e legitimação desses Conselhos como órgão fiscalizador, normativo e
deliberativo. No que concerne a implantação de Grêmios Estudantis há intenção de
legitimar para que este seja organizado nas unidades de ensino. A rede particul té o
momento somente instituiu os Conselhos Escolares.
A democratização da gestão educacional no Brasil a partir da Constituição de 1988
não se configura como opção de governantes e administradores, antes, compromete
Estado e sociedade em seu processo de concretização. Certamente, a materialização e o
entendimento desse compromisso não é tarefa simples e requer iniciativas significativas
que considerem diferentes fatores.
Um dos fatores a se considerar é o necessário entendimento de como se deu a
inscrição da expressão gestão democrática da educação na regulação jurídico-legal
vigente e, ao mesmo tempo, ressaltar o lugar da avaliação nessa concepção
de gestão, bem como a relação entre elas. Freitas (2007, p. 05) tece uma
análise histórica dessa inscrição chamando atenção para o debate dos anos
1980-1990, evidenciando que nesse momento as propostas ainda
expressavam uma concepção de gestão democrática centrada na

fiscalização da execução de políticas, deixando de propugnar a atuação da sociedade civil
na formação da agenda pública e na formulação de políticas educacionais, prevalecendo
aí um significado restrito do termo gestão.
A referida autora destaca que, com a promulgação da Constituição de 1988 e com a
aprovação da LDBEN no . 9.394/1996, houve um significativo avanço na concepção mais
restrita de gestão, observando-se uma outra perspectiva, como a encampada pelo
Fórum Nacional em Defesa da Escola Pública-FNDEP, que implica
[...] a redefinição da estrutura de poder, desde o nível macro do
Ministério da Educação na sua forma de organização e
funcionamento, até o nível micro de cada escola. As ações do
MEC deveriam estar adequadas às deliberações de um Fórum
Nacional de Educação que pudesse definir, a partir de amplo
debate nacional, as diretrizes político-pedagógicas, as prioridades
educacionais, a garantia de recursos para todos os níveis de ensino
considerados como um todo, e as formas de avaliação dos
mesmos, com a participação de diversos setores sociais (ROSAR,
1992, p. 12).
Pode-se perceber que esta concepção se coaduna com a perspectiva do Plano Nacional de
Educação, Lei no. 13.005/14, no qual se percebe a preocupação em definir responsabilidades
entre os entes federados quanto à oferta educacional qualitativa. Outro aspecto que se destaca
na citação acima é o indicativo da necessidade de avaliação educacional com a participação de

setores da sociedade.

META 19 - ESTRATÉGIAS
19.1 Planejar, garantir e efetivar, na vigência deste PME, cursos de formação continuada
aos conselheiros dos conselhos de educação, dos conselhos de acompanhamento e
controle social do Fundeb, dos conselhos de alimentação escolar e dos demais
conselhos de acompanhamento de políticas públicas, com vistas ao bom
desempenho de suas funções;
19.2 Garantir, na vigência deste PME, recursos financeiros e espaço físico adequado para
as reuniões desses conselhos e fóruns de educação, com mobiliário, equipamentos,
materiais de consumo e meios de transporte;
19.3 Coordenar, por meio do Fórum Municipal de Educação de Santa Izabel do Pará, as
conferências municipais de educação e acompanhar a execução deste PME;
19.4 Garantir a constituição e o fortalecimento de conselhos escolares ou colegiados
escolares como instrumentos de participação e fiscalização na gestão escolar e

educacional, inclusive por meio de programas de formação de conselheiros,
assegurando condições de funcionamento autônomo, durante a vigência do PME;
19.5 Garantir a participação e a consulta de profissionais da educação, estudantes e pais
na formulação dos projetos político-pedagógicos ou proposta pedagógica,
currículos escolares, planos de gestão escolar e regimentos escolares, a partir da
vigência deste PME;
19.6 Fortalecer processos de autonomia pedagógica, administrativa e de gestão
financeira nos estabelecimentos públicos de ensino, durante a vigência deste
PME;
19.7 Garantir a participação em programas nacionais e locais de formação de diretores e
gestores escolares, a fim de subsidiar a melhoria da qualidade para o
desenvolvimento das funções;
19.8 Fortalecer o Conselho Municipal de Educação como instrumento de participação e
fiscalização na gestão escolar e educacional;
19.9 Participar de reuniões para discussão sobre a organização e implantação do Sistema
Nacional de Educação em regime de colaboração entre os entes federados, durante
a vigência do PME.
19.10 Garantir políticas e recursos para cumprir dispositivos do ECA.
19.11 Criar ações de prevenção, combate no município que diminuam a violê a

e

a

discriminação.
19.12 Qualificar e sensibilizar os profissionais da educação e comunidade escolar sobre
sua função no Conselho Escolar na área econômica, financeira e gestão pública, para que
haja mais eficácia no gerenciamento dos recursos públicos e educacionais.
19.13 Garantir a criação, formação e fortalecimento dos grêmios estudantis e Conselhos
de Classe.
19.14 Promover ações como: fóruns, debates, campanhas entre escolas, família e
sociedade envolvendo questões éticas, morais, religiosas e culturais, com o intuito
de responsabilizar a todos.
19.15 Ampliar e melhorar a parceria entre educação e saúde com profissionais
especializados, que possibilitem o diagnostico de como lidar com as
especificidades que encontramos na escola.
19.16 Garantir, por meio de eleição direta, a escolha da direção da escola.
19.17 Fortalecer a relação entre educação e cultura.
19.18 Promover ações integradas entre áreas e órgãos governamentais.

19.19 Promover o fortalecimento das relações entre instituições governamentais e não
governamentais (convênios e parcerias), em prol da educação ambiental e do
desenvolvimento sustentável no município.
19.20 Garantir, implementar e assegurar áreas apropriadas para a prática de esportes e
atividades culturais nas unidades de ensino e na comunidade em geral.
19.21 Criar parcerias entre as empresas e o poder público municipal, para o
aproveitamento do lixo produzido nas escolas que fazem a coleta seletiva para
geração de renda, com intuito de financiar os eventos culturais.
19.22 Estabelecer parcerias com escolas tecnológicas e universidades(IES) para realizar
convênios de estágios voltados para a área ambiental, que permitam aos estudantes,
as práticas e a administração pública implementar ações efetivas nesta área.
19.23 Priorizar a infraestrutura adequada nas instituições educacionais; Garantir a
acessibilidade e os padrões máximos de qualidade e não mínimo como citado.
19.24 Garantir condições institucionais para o debate e promoção da diversidade através
de fórum municipal, estadual, quando necessário.
19.25 Apoiar, consolidar e ampliar a representação de professores, diretores e demais
profissionais da educação; Efetivar a autonomia do CME e garantir espaço fí ico próprio e
adequado.
19.26 Assegurar mecanismos para acompanhamento e consecução das metas do PNE e
PME.
19.27 Encaminhar às escolas uma cópia do Plano Municipal de Educação e divulgar em
plenária e outros meios de comunicação.
19-28 Agilizar o processo de reconhecimento das escolas.

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 — PIB do Município
no quinto ano de vigência deste PME e, no mínimo, o equivalente a 10% (dez por cento)
do PIB ao final do decênio.

ANÁLISE SITUACIONAL
Não precisamos ir muito longe para verificarmos que é preciso e necessários que
seja implementado um plano de cargos e salários que possuam um piso nacional de
salários, somado as discussões no âmbito do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento
da Educação Básica e de valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB), onde
custo-aluno-qualidade, sejam priorizados (CAQ) como parâmetros dessa discussão. Neste
sentido este Plano Municipal Contempla todos os parâmetros de financiamento pautados

na LDB, Lei do Piso ( 11.738/2008 ) e da Constituição Federal, e no Plano de Cargos e
Salários do Município de Santa Isabel.

META 20 - ESTRATÉGIAS
20.1 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 nacional, na vigência deste PME;
20.2 Participar do regime de colaboração entre os entes federados e cumprir as
determinações para atingir o percentual de (dez por cento) do PIB até 2019;
20.3 Aplicar, na íntegra, os percentuais mínimos de recursos vinculados para a educação e
garantir a ampliação de verbas de outras fontes de financiament o

atendimento das demandas da educação básica e suas modalidades, com garantia
de padrão de qualidade, conforme determina a Constituição Federal;
20.4 Consolidar as bases da política de financiamento, 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, de forma a alcançar, no mínimo
e progressivamente, os seguintes percentuais em relação ao PIB: 6,7% (seis
vírgula sete por cento) até 2015; 7% (sete por cento) até 2016; 8% (oito por cento)
até 2017; 9% (nove por cento) até 2018; e 10% (dez por cento) até 2019;
20.5 Ampliar recursos financeiros, junto ao Governo Federal, que apoiem a ampliação e
qualificação das matrículas em creches e pré-escolas, para a construção,
ampliação e reforma dos prédios, implementação de equipamentos, materiais
didáticos e mobiliários específicos, e o desenvolvimento de políticas de formação
inicial e continuada aos(às) profissionais da educação infantil, da vigência deste
PME;
20.6 Ampliar os recursos com exclusividade para a educação infantil pública, sendo
obrigatoriamente assegurado o atendimento da demanda diretamente na rede
pública, na vigência do PME;
20.7 Assegurar as matrículas em educação especial, ofertadas por organizações
filantrópicas, comunitárias e confessionais, parceiras do poder público, e sua
contabilização para fins de financiamento com recursos públicos da educação
básica, na vigência do PME;
20.8 Ampliar e reestruturar as unidades escolares e capacitar os profissionais para atender
à demanda da educação inclusiva, na vigência do PME;
20.9 Assegurar financiamento, em regime de colaboração com a União e o Estado, para
políticas e estratégias de solução de problemas do transporte escolar;
20.10 Incentivar nas escolas públicas a promoção de realização de atividades
artísticoculturais pelos estudantes, fomentando o envolvimento da comunidade;
20.11 Ampliar o financiamento para a promoção de atividades de desenvolvimento e
estímulo a habilidades esportivas nas escolas, interligadas a um plano de
disseminação do desporto educacional e de desenvolvimento espo i municipal, na
vigência deste PME;

20.12 Garantir aporte de recursos, durante a vigência deste PME, para financiar
programas de acompanhamento da aprendizagem com profissionais formados por
área de conhecimento, para estudantes com dificuldades de aprendizagem elou
distorção idade-série;
20.13 Garantir o cumprimento do piso salarial profissional nacional previsto em lei aos
profissionais do magistério público da educação básica, durante a vigência do
PME;
20.14 Aplicar 50% (cinquenta por cento) das verbas transferidas pelo governo federal do
Fundo Social do Pré-Sal, royalties e participações especiais, referentes ao petróleo
e à produção mineral, em manutenção e desenvolvimento da educação pública
municipal;
20.15 Aplicar 50% (cinquenta por cento) das verbas transferidas do Fundo Social do PréSal, royalties e participações especiais, referentes ao petróleo e à produção
mineral, em salários dos(as) profissionais da educação pública municipal;
20.16 Consolidar e fortalecer o Conselho Municipal de Educação como órgão autônomo,
com dotação orçamentária e autonomia financeira e de gestão, plural, constituído
de forma paritária, com ampla representação social, e com funções consultivas,
deliberativas, normativas e fiscalizadoras nos seus respectivos sistemas, na
vigência do PME;
20.17 Acompanhar junto ao governo federal a complementação do Custo
AlunoQualidade inicial (CAQi), quando comprovadamente necessário, na
vigência deste PME;
20.18 Prover recursos financeiros que possibilitem a execução das metas e estratégias
estabelecidas neste PME, durante sua vigência.
20.19 Construir elou criar um espaço cultural a nível municipal para divulgação das ações
artísticas , culturais e educacionais.
20.20 Disseminar nas escolas públicas materiais da diversidade, garantindo a aplicação
dos materiais no início do ano letivo.
20.21 Incentivar, apoiar e garantir o retorno da pesquisa realizada sobre a diversidade.

20.22 Garantir intérprete para as salas de aula que tenham aluno com deficiência de
audição. Criar creches nas quais tenham suplementação alimentar, assistência
médica e psicológica às crianças de 0 a 3 anos por tempo integral
até o ino da vigência desse plano.
20.23 Ampliar os serviços de apoio e orientação aos estudantes para
assegurar a comunidade escolar direitos e serviços da rede de
proteção.
20.24 Garantir transporte escolar de qualidade de acordo com as especificidades dos
alunos atendidos.
20.25 Acompanhar junto as Secretarias responsáveis as manutenções das vias de acesso
dos ramais, assegurando a qualidade do transporte escolar para o aluno do campo.
20.26 Garantir a qualidade da merenda escolar de acordo com a realidade regional.
20.27 Assegurar o número de alunos por turmas de acordo com a realidade local.

III — ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

A implantação com sucesso do Plano Municipal de Educação — PME no
município de Santa Izabel do Pará depende não somente da mobilização e vontade
política das forças sociais e institucionais, mas, também, de mecanismos e instrumentos
de acompanhamento e avaliação nas diversas ações a serem desenvolvidas no ensino.
As metas e as estratégias deste Plano somente poderão ser alcançados se ele for
concebido e acolhido como Plano do Município, mais do que Plano de Governo e, por
isso, assumido como um compromisso da sociedade para consigo mesma. Sua aprovação
pela Câmara Municipal, o acompanhamento e a avaliação deverá ocorrer através do
Fórum Permanente de Educação Municipal.
É fundamental que a avaliação seja efetivamente realizada de forma contínua e que o
acompanhamento seja voltado à análise de aspectos qualitativos e quantitativos do desempenho do

PME, tendo em vista a melhoria e o desenvolvimento do mesm

.
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