
 
ESTADO DO AMAPÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

GABINETE DA SECRETÁRIA 

 

 

Ofício nº 323/2021 – SEMED/PMLJ              

       

                                                                                                 Laranjal do Jari-AP, 30 de Abril  de 2021. 

 

 

A Sua Excelência o Senhor  

MICHEL HOUAT HARB 

Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Amapá - TCE/AP 

 

 

Assunto: Envio do Relatório de Gestão exercício 2020. 

 

Senhor Presidente, 

 

Com cordiais cumprimentos, sirvo-me do presente para encaminharmos o Relatório de Gestão 

do exercício de 2020 da Secretaria Municipal de Educação - SEMED/PMLJ, conforme Decisão 

Normativa (DN) Nº 015/2020-TCE/AP.  

  

 

 

            Sem mais para o momento, renovo votos de estima e apreço. 

 

 

 

            Respeitosamente 

 

, 
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 Relatório de gestão do exercício de 2020 apresentado aos 

órgãos de controle interno e externo como prestação de 

contas anual a que esta unidade está obrigada nos termos do 

art. 112, da constituição estadual, elaborado de acordo com 
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orientações do órgão de controle interno. 
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 IDENTIFICAÇÃO E ATRIBUTOS DAS UNIDADES CUJAS GESTÕES COMPÔEM O 

RELATÓRIO 

1.1  Identificação da Unidade Jurisdicionada  

Nome completo da unidade e sigla SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED 

Vinculação PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI 

Código na LOA 11000 

Situação Operacional ATIVO 

CNPJ 15.025.396/0001-07 

Natureza Jurídica Órgão Público de Administração Indireta  

Principal atividade Promover e gerenciar a Política Municipal de Educação. 

Endereço completo da sede Rua Emilio Médice, nº 2093 – Agreste 

Telefone (96) 99129-5266 

Endereço eletrônico gabsemedlj@gmail.com  

Página na internet www.laranjaldojari.ap.gov.br 

 

 

Normas de Criação e estrutura 

Lei 401/2011 – GAB/PMLJ, de 13 de dezembro de 2011 – 

Institui o Sistema Municipal de Ensino do Município de 

Laranjal do Jari. 

Lei 416/2012 – GAB/PMLJ, de 03 de maio de 2012 – 

Dispõe sobre a estrutura organizacional da Secretaria 

Municipal de Educação. 

Decreto de Regulamentação Nº 322/2012 – GAB/PMLJ 

Código da unidade financeira 11212 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:gabsemedlj@gmail.com
http://www.laranjaldojari.ap.gov.br/
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1.2- Finalidade e competências institucionais   

A Secretaria Municipal de Educação – SEMED é um órgão jurídico, com finalidade de promover e 

gerenciar a Política Municipal de Educação, com sede a Rua Emilio Médici, 2093, CEP 68920,000 – 

Laranjal do Jari – Estado do Amapá, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica sob nº 

15.025.396/0001-07 tendo administração e orçamento próprio e está subordinada ao Poder Executivo 

Municipal. 

 

Compete à Secretaria Municipal de Educação: 

I – Formular e articular as políticas municipais de Educação de forma integrada com as políticas 

estaduais e federais e com os demais órgãos ou entidades que atuam nestas áreas;     

II – Coordenar e elaborar a implementação do Plano Municipal de Educação, com base nas diretrizes 

emanadas do Conselho Municipal de Educação, dos planos estadual e administrativos; 

III – Coordenar a atividade de organização escolar nos aspectos pedagógicos e administrativos; 

IV – Promover levantamentos e pesquisas de natureza educacional e pedagógica; 

V – Coordenar o Cadastro Escolar e Censo Escolar; 

VI – Implementar ações para a consolidação do Sistema Municipal de Ensino; 

VII – Propor ações que consolidem a gestão democrática na Rede Municipal de Ensino; 

VIII – Registrar, avaliar e divulgar ações desenvolvidas sob sua responsabilidade; 

IX – Coordenar os programas, projetos e funções de caráter permanente relacionado à sua área de 

atuação. 

X – Coordenar as atribuições dos setores subordinados, visando ao cumprimento de seus objetivos; 

XI – Fomentar acordos de cooperação e intercâmbio com órgãos e entidades oficiais, agentes diversos 

da comunidade e instituições nacionais e estrangeiras ligadas à política de Educação; 

XII – Formular, em conjunto com as demais Secretarias da Prefeitura de Laranjal do Jari, projetos 

para captação de recursos para financiar programas e ações na área educacional; 

XIII – Zelar pelo cumprimento das regras e princípios contidos na Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional; 

XIV – Atuar no controle dos procedimentos internos e favorecer o controle externo das atividades da 

Administração Pública Municipal, na sua esfera de competência; 

XV – Prestar suporte técnico e administrativo aos Conselhos vinculados à sua área de atuação; 

XVI – Assessorar ao Poder Executivo em assuntos relativos à área educacional. 

XVII – Exercer outras atividades correlatas. 
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1.3 - Organograma funcional e descrição das competências  
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Atribuições Setoriais: 

AS ATRIBUIÇÕES DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DO SECRETÁRIA 

ADJUNTA. 

1º - Obedecendo ao nível I na escala hierárquica compete ao Secretário (a) Municipal de 

Educação: 

I – Zelar pelo cumprimento das leis, regulamentos, determinações superiores e as disposições deste 

Regimento, de modo a garantir a consecução dos objetivos da instituição educacional; 

II – Representar as instituições; 

III – Superintender todas as atividades da Instituição; 

IV – Abrir, rubricar e encerrar os livros da Secretaria; 

V – Organizar o horário de trabalho do pessoal da Instituição; 

VI – Presidir as reuniões e atividades promovidas, ou delegar competência para esse fim; 

VII – Assinar e visar à escrituração e a correspondência; 

VIII – Nomear funcionários para os cargos de nível de execução sistêmica e demais funções conforme 

a necessidade em questão. 

IX – Deferir ou indeferir a lotação de servidores dentre as unidades escolares considerando o grau de 

formação e a especialidade da habilitação para o cargo; 

X – Coordenar a elaboração do Plano de Ação da Secretaria e Supervisionar a sua execução; 

XI – Assistir autoridade, durante suas visitas com vistas a desenvolver ações na área educacional; 

XII – Coordenar o atendimento às solicitações e requerimentos de informações oriundas dos Poderes 

Legislativos e Executivo; 

XIII – Formular a política de comunicação social, bem como sua execução; 

XIV – Promover a imagem institucional da Secretaria; 

XV – Tomar medidas em situações de emergência não previstas neste Regimento, comunicando 

imediatamente às autoridades competentes; 

XVI – Assinar convênios e contratos, juntamente com o Poder Executivo, referentes aos recursos da 

educação; 

XVII – Supervisionar a execução de serviços e obras financiadas com recursos da educação; 

XVIII – Zelar pelo cumprimento de prazos, especialmente aqueles relacionados com as prestações de 

contas e aplicações de recurso da educação; 

XIX – Manter calendário de obrigações assumidas pela Secretaria e Cronograma de execução, 

exercendo as atividades que visem à eficiência do mesmo; 

XX – Autorizar, expressamente, todos os empenhos e pagamentos a serem efetuados com recursos da 

educação; 

XXI – Assinar cheque de pagamentos juntamente com o Poder Executivo Municipal; 

XXII – Supervisionar as atividades desenvolvidas pelas unidades da Secretaria. 

 

2º - A Secretária (a) Adjunta, que presta assistência ao titular da Pasta no desempenho das suas 

atribuições, compete: 
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I – Auxiliar ao titular da Pasta em suas tarefas técnicas e administrativas; 

II – Representar ao titular da pasta em seus impedimentos; 

III – Coordenar as relações públicas de interesse da Secretaria; 

IV – Examinar e emitir parecer sobre a gestão dos setores da Secretaria; 

V - Acompanhar a execução dos projetos de desenvolvimento da educação; 

VI – Desempenhar outras atividades delegadas pelo (a) Secretário (a); 

 

 DAS ATRIBUIÇÕES DO CARGO DE NÍVEL SUPERIOR. 

1º - São atribuições do cargo de nível superior, Assessor Jurídico: 

I – Prestar apoio jurídico na elaboração de projetos de normas no âmbito da educação, bem como na 

alteração destes; 

II – Elaborar estudos e pareceres que lhe sejam solicitados, pelos setores da gestão da educação, quer 

de caráter interno ou externo; 

III – Prestar apoio jurídico na análise de processos administrativos; 

IV – Assegurar o patrocínio em processos, ações e recursos em que a Secretaria ou servidores desta 

sejam parte do processo em função do trabalho nesta desenvolvido; 

V – Elaborar projetos de minuta de acordos, protocolos, ou contratos a celebrar pela Secretaria com 

outras entidades; 

VI – Formular, propor e coordenar a elaboração de normas, métodos e procedimentos para orientar o 

planejamento, execução e controle das atividades de natureza jurídica da Secretaria; 

VII – Exercer as funções de consultoria e assistência jurídica, bem como manifestar-se sobre o aspecto 

jurídico de todos os assuntos pertinentes à Secretaria; 

VIII – Defender a Secretaria, por intermédio de procuração outorgada pelos seus Diretores, em ações 

judiciais que envolvam os interesses da Empresa e representá-la perante quaisquer órgãos federais, 

estaduais e municipais; 

IX – Analisar e emitir parecer sobre os processos de licitações, contratos de servidores e contratação 

de serviços e obras, aquisição e/ou alienação de materiais e equipamentos; 

X – Elaborar minuta de contratos, ordens de compra, convênios, autorizações de serviço, acordos e 

ajustes, bem como quaisquer instrumentos contratuais previstos em lei; 

XI – Elaborar Termos Aditivos e Termos de Encerramento Contratual. 

Emitir pareceres, do ponto de vista legal e jurídico, sobre operações que importem em obrigações e 

responsabilidades para a Secretaria; 

XII – Orientar, O (A) Secretário (a) ou qualquer setor da Secretaria, quando solicitado, em tudo quanto 

se relacione com a aplicação da legislação em vigor, zelando pelo cumprimento da mesma, bem como 

manter a Secretaria informada sobre as alterações da legislação; 

XIII – Acompanhar e instruir as desapropriações por necessidade ou utilidade pública, em caráter 

amigável ou judicial, nos termos da legislação vigente; 

XIV – Desempenhar outras atividades delegadas pelo (a) Secretário (a), de caráter jurídico, no âmbito 

da instituição. 
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DAS ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS DE NÍVEL DE ATUAÇÃO E EXECUÇÃO 

SISTÊMICA. 

1º - São atribuições da Gerencia de Divulgação Institucional – GDI: 

I – Planejar e viabilizar oportunidades de interação entre a Secretaria e os veículos de comunicação; 

II – Manter intercâmbio com a Coordenadoria de Comunicação da Prefeitura, visando integração das 

atividades; 

III – Planejar, executar e orientar a política de comunicação social da SEMED, objetivando a 

uniformização dos conceitos e procedimentos de comunicação; 

IV – Executar as atividades de comunicação do Gabinete do (a) Secretário (a) e setores da SEMED; 

V – Assessorar as atividades de comunicação social dos órgãos e setores da SEMED; 

VI – Promover a divulgação de atos e atividades do Governo Municipal relacionados com a educação; 

VII – Manter arquivo de notícias e comentários da imprensa sobre as atividades da Administração 

Municipal relacionada com a área da educação, para fins de consulta e estudo; 

VIII – Coordenar a divulgação de notícias da área educacional na internet; 

IX – Coordenar a uniformização dos conceitos e padrões visuais com a aplicação dos símbolos da 

SEMED em todos os setores e órgãos vinculados; 

X – Planejar, propor ou sistematizar, marca e logotipo da área educacional; 

XI – Realizar ou assessorar setores da SEMED, no registro de seminários, oficina, encontros e 

eventos; 

XII – Editar vídeos institucionais, fotos, catálogos, folders, certificados e convites; 

XIII – Atendimento à imprensa e divulgação das ações da SEMED junto aos diversos veículos de 

comunicação; 

XIV – Garantir fluxos permanentes e instantâneos de comunicação entre o Poder Público Municipal 

e a Comunidade; 

XV – Coordenar produção gráfica, audiovisual; 

XVI – Realizar ou assessorar cerimonial dos setores da SEMED; 

XVII – Exercer outras atividades correlatas delegadas pelo seu chefe imediato. 

 

2º - São atribuições da Gerencia de Administração e Finanças – GAF  

I – Estabelecer planejamento administrativo e orçamentário anual e plurianual que contemple: a 

criação de mecanismos de controle e avaliação das atividades do Sistema Municipal de Ensino; 

II – Exercer o controle orçamentário no âmbito da Secretaria; 

III – Executar atividades administrativas no âmbito da Secretaria; 

IV – Zelar pelo cumprimento do planejamento das atividades anuais e plurianuais, no âmbito da 

Secretaria; 

V – Acompanhar a liberação dos recursos financeiros de todas as fontes, a fim, de avaliar a 

disponibilidade orçamentária e financeira da Secretaria; 
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VI – Propor e coordenar a elaboração dos planos e orçamentos externos, anuais e plurianuais, da 

Secretaria, junto ao Executivo e Legislativo; 

VII – Promover as solicitações e o acompanhamento de créditos orçamentários junto ao Governo 

Federal e Estadual; 

VIII – Elaborar e executar a programação orçamentária e financeira da Secretaria, e enviar juntamente 

com o Secretário (a) informações pertinentes para órgãos competentes; 

IX – Processar e efetuar pagamentos/ recebimentos, autorizados pelo (a) Secretário (a); 

X – Projetar, implantar e operar o sistema de informações gerenciais; 

XI – Elaborar e propor políticas e diretrizes para o desenvolvimento dos Recursos Humanos; 

XII – dar andamento aos processos administrativos e financeiros; 

XIII – Acompanhar a elaboração e execução dos contratos e convênios firmados, da educação; 

XIV – Acompanhar junto aos órgãos federais, estaduais e municipais as ações que visam à obtenção 

e/ ou renovação das licenças ambientais; 

XV – Analisar, em conjunto com a Comissão de Licitação, os documentos de habilitação das empresas 

participantes dos certames, bem como elaborar a análise econômico-financeira dos mesmos; 

XVI – Supervisionar as atividades desenvolvidas pelas unidades sob sua responsabilidade; 

XVII – Desempenhar outras atividades delegadas pelo (a) Secretário (a); 

 

3º - Compete ao Núcleo de Gestão Administrativa – NGA: 

I – Registrar e controlar protocolo geral no âmbito da Secretaria; 

II – Organizar e encaminhar documentos para providencias, bem como manter permanente articulação 

com os setores da Secretaria, visando o atendimento com qualidade e presteza; 

III – Organizar matérias e atos normativos de interesse da secretaria; 

IV – Responsabilizar-se pelos registros das reuniões gerenciais da Secretaria; 

V – Elaborar Portarias, correspondências da Secretaria; 

VI – Supervisionar os serviços de arquivo, protocolo, registro e controle de entrada e saída de 

expedientes; 

VII – Acompanhar às solicitações emanadas das instituições zelando pelo atendimento nos prazos 

estipulados; 

VIII – Auxiliar seu superior imediato em suas atribuições; 

IX – Desempenhar outras atividades delegadas pelo chefe imediato; 

 

4º - Compete ao Núcleo de Gestão de Pessoas – NGP:  

I – Elaborar e executar a rotina trabalhista e de administração de pessoal; 

II – Elaborar e manter atualizado registros de servidores da educação; 

III – Elaborar e gerir o controle de frequência de pessoal; 

IV – Elaborar e gerir a folha de pagamento; 

V – Lotar profissionais da educação nas escolas efetuando a distribuição de carga horária de acordo 

com as exigências da lei em vigor; 



 
ESTADO DO AMAPÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

GABINETE DA SECRETÁRIA 

14 
 

VI – Instaurar, arquivar, diligenciar e coordenar processos administrativo e disciplinar pertinente a 

servidores da educação; 

VII – Coordenar os processos de licenças: prêmio, maternidade, paternidade, tratamento de saúde, 

acidente em serviço, serviço militar, estudos, exercer cargo efetivo, desempenho de mandato classista, 

acompanhamento do tratamento de saúde de parente, e sem remuneração, conforme legislação em 

vigor, e encaminhar para posterior analise e deferimento; 

VIII – Coordenar os processos de férias dos servidores da educação; 

IX – Acompanhar no âmbito da Secretaria os trabalhos do CPVPEB – Conselho Permanente de 

Valorização dos Profissionais da Educação Básica; 

X – Manter intercambio com a junta médica do município a fim de garantir os tramites legais dos 

atestados médicos e licenças por motivo de doença; 

XI – Prover meios para garantir o cumprimento da carga horária dos profissionais da educação 

conforme artigo 33, 34, 35 da Lei Municipal 395/2011; 

XII – Desempenhar outras atividades delegadas pelo chefe imediato; 

 

5º - Compete ao Núcleo de Contabilidade e Empenho – NCE: 

I – Empenhar processos de pagamentos; 

II – Elaborar balancetes, balanços, demonstrações de resultados, notas explicativas e outras definidas 

por lei; 

III – Executar a contabilidade de custos, financeira, patrimonial e gerencial; 

IV – Elaborar a declaração anual de imposto de renda; 

V – Escriturar os livros fiscais; 

VI – Elaborar relatórios contábeis para Órgãos de Controle Interno e Externo; 

VII – Controlar os pagamentos quanto aos aspectos fiscais; 

VIII – Conferir as guias de recolhimento de contribuições sociais e fiscais, resultantes da folha de 

pagamento, com os valores informados, na mesma, pelo setor competente; 

IX – Conferir todos os faturamentos/ cobranças para liberação de pagamentos relativos aos 

instrumentos contratuais vigentes, observando suas exigências e legislação pertinente; 

X – Elaborar cálculos para recolhimento de encargos sociais; 

XI – Emitir parecer técnico contábil quando solicitado pelos setores da Secretaria; 

XII – Despachar com o seu superior hierárquico; 

XIII – Desempenhar outras atividades delegadas pelo chefe imediato. 

 

6º - Compete ao Núcleo de Licitação Compra Contratos e Logística – NLCCL  

I – Receber, analisar e organizar em processos, as demandas de material de consumo, didático-

pedagógico, alimentação escolar, mobiliários, equipamentos, infraestrutura, manutenção da rede 

física e outros pertinentes às atividades de desenvolvimento da educação do meio urbano e rural; 

II – Preparar processos e encaminhar ao (a) Gerente as solicitações das escolas e setores da Secretaria 

pertinentes a toda e qualquer ação de desenvolvimento da educação municipal para despacho; 
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III – providenciar após autorização do (a) Secretário (a), a aquisição de material de consumo, didático-

pedagógico, alimentação escolar, mobiliários, equipamentos, infraestrutura, manutenção da rede 

física e outros pertinentes às atividades de desenvolvimento da educação do meio urbano e rural; 

IV – Planejar a distribuição de consumo, didático-pedagógico, alimentação escolar, mobiliários, 

equipamentos, e outros pertinentes às atividades de desenvolvimento da educação do urbano e rural; 

V – Prover a manutenção da estrutura física das escolas, autorizadas pelo Secretário; 

VI – Elaborar planilha de preços, de serviços, materiais e equipamentos utilizados na efetivação da 

educação municipal; 

VII – Administrar a rotina de viagens, consumo de combustível e locação de veículos da SEMED; 

VIII – Gerenciar licitações e contratos de bens e serviços no âmbito da educação municipal, 

observando as legislações pertinentes; 

IX – Desempenhar outras atividades delegadas pelo chefe imediato; 

 

7º - Compete ao Núcleo de Patrimônio e Almoxarifado – NPA 

I – Administrar rotina do almoxarifado; 

II – Registrar entradas e saídas de itens da educação, com especialização de origem e destino; 

III – Controlar estoque de materiais em geral, da educação; 

IV – Realizar distribuição de materiais, para escolas e setores da educação; 

V – Elaborar planilha de consumo médio de itens, por setores da educação; 

VI – Solicitar aquisição de materiais, ao setor competente da educação considerando o estoque 

existente e sua duração; 

VII – Encaminhar processo de materiais recebidos ao setor competente para procedimento cabível; 

VIII – Elaborar o catalogo de bens moveis e imóveis com especificações pertinentes, do patrimônio 

da educação; 

IX – Prover meios para vigilância dos bens patrimoniais da educação municipal; 

X – Desempenhar outras atividades delegadas pelo chefe imediato. 

 

8º - São atribuições da Gerência Técnica Pedagógica – GTP  

I – Promover a melhoria da qualidade de ensino em todos os níveis e modalidades de ensino; 

II – Coordenar as atividades de Programas Educacionais no âmbito municipal, articuladas com 

gerências afins; 

III – Realizar palestras, seminários e outras atividades para equipe gestora, escolas e comunidade 

escolar; 

IV – Articular e orientar a construção do currículo da Rede Municipal; 

V – Articular, discutir e acompanhar a implantação do Ensino Fundamental de Nove Anos; 

VI – Articular e discutir metodologias para elevar p IDEB das escolas e município; 

VII – Acompanhar, discutir e intervir (quando necessário) nos resultados da Provinha Brasil e Prova 

Brasil; 

VIII – Capacitar os professores para aplicação da Prova Brasil; 
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IX – Cumprir o calendário estabelecido pelo MEC para as Olimpíadas de Língua Portuguesa e 

Matemática, bem como a Olimpíada Brasileira de Astronomia; 

X – Acompanhar o cumprimento do calendário letivo; 

XI – Realizar diagnostico de interesse dos profissionais lotados nas escolas para a programação de 

cursos de aperfeiçoamento e atualização de pessoal articulando com os núcleos, NGP e NPE; 

XII – Propor técnicas e procedimentos de sistemática de avaliação, seleção e fornecimento de 

materiais didáticos, estabelecendo atividades que melhor conduzam à consecução dos objetivos da 

proposta Pedagógica das Escolas; 

XIII – Promover, acompanhar e dar suporte as ações propostas e vivenciadas no Projeto Político 

Pedagógico das unidades escolares; 

XIV – Colaborar com o Núcleo NIOCEN na elaboração da instrução que institui as normas para o 

processo de matrícula a cada ano letivo; 

XV – Apoiar e incentivar ações que propiciem à integração da unidade escolar a comunidade local; 

XVI – Reavaliar as práticas pedagógicas adotadas a partir dos dados finais do sistema educacional; 

XVII – Promover o monitoramento da distribuição de livros didáticos na rede de ensino, visando o 

controle, remanejamento e orientação a respeito do uso, conservação e valorização do livro didático; 

XVIII – Articular-se com os demais setores da SEMED contribuindo para realização de eventos 

educacionais e, quando solicitado, em nível de prefeitura; 

XIX – Gerenciar, despachar e encaminhar os processos e documentos pertinentes a esta gerencia;  

XX – Coordenar e efetivar os exames educacionais; 

XXI – Subsidiar os núcleos sob sua gerencia; 

XXII – Acompanhar as ações pertinentes a Gerência Técnica Pedagógica no âmbito do Plano de 

Ações Articuladas – PAR; 

XXIII – Promover o planejamento e efetivação das ações pedagógicas de forma articulada ente as 

gerências e demais setores da educação; 

XXIV – Promover a política de leitores no âmbito da rede municipal de ensino; 

XXV – Desempenhar outras atividades delegadas pelo chefe imediato. 

 

9º - Compete ao Núcleo de educação Infantil – NEI: 

I – Auxiliar a Educação Infantil – que compreende a creche e a pré-escola na perspectiva de 

aprimoramento da qualidade do processo educacional nas escolas municipais, no desempenho das 

atividades; 

II – Observância e implementação dos dispositivos legais e pedagógicos que regem a Educação 

Infantil; 

III – Análise e divulgação dos indicadores estatísticos educacionais da Educação Infantil; 

IV – Subsidiar a elaboração e acompanhar a execução do Plano Municipal de Educação no que diz 

respeito à Educação Infantil e a formação dos profissionais que irão atuar na área; 
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V – Adotar medidas para assegurar que todas as escolas que ofertam Educação Infantil formulem o 

seu Projeto Político Pedagógico e avaliem suas propostas pedagógicas com a participação da 

comunidade escolar; 

VI – Adotar medidas para garantir que o acesso às vagas respeite o critério de equidade social sempre 

que a demanda superar a oferta de matriculas nas escolas que ofertam a Educação Infantil; 

VII – Planejamento, coordenação e acompanhamento pedagógico das creches conveniadas e pré-

escolas da rede municipal; 

VIII – Promover e realizar reuniões periódicas com os pais e funcionários enfocando aspectos 

pedagógicos para assegurar o desenvolvimento social, físico e emocional das crianças; 

IX – Elaboração e divulgação do cronograma de acompanhamento da equipe técnica da Secretaria de 

Educação junto às unidades escolares; 

X – Participação na elaboração e avaliação das ações definidas no Projeto Político Pedagógico, 

referente à Educação Infantil; 

XI – Elaboração de estratégias para registro e acompanhamento do desenvolvimento e aprendizagem 

na Educação Infantil; 

XII – Solicitação, promoção, coordenação e execução da formação continuada para atualização e 

aperfeiçoamento dos profissionais da Educação Infantil; 

XIII – Realizações de ações complementares objetivando a melhoria da qualificação para desempenho 

da função; 

XIV – Realizar um programa de acompanhamento e avaliação do funcionamento das escolas que 

ofertam a Educação Infantil, auxiliando-as a estabelecer os planos e as metas para a melhoria 

permanente da qualidade, do cuidado e da educação oferecida no sistema educacional municipal; 

XV – Realizar cursos de formação/ capacitação para os professores, coordenadores, auxiliares 

técnicos de educação infantil e auxiliares de serviço dos Núcleos de Educação Infantil; 

XVI – Buscar materiais e inovações para dar suporte às atividades pedagógicas dos professores e 

demais educadores de educação infantil da rede, visando melhorar a qualidade de ensino; 

XVII – Realizar estudos e pesquisas visando dar suporte técnico pedagógico atualizado e eficaz; 

XVIII – Analisar a aprendizagem dos alunos e as formas de ensinar para buscar meios de melhorar a 

qualidade de ensino; 

XIX – Visitar bimestralmente as escolas para atendimento e suporte pedagógico; 

XX – Orientar os professores e coordenadores técnicos quanto ao conteúdo, rotina a ser desenvolvida 

e procedimentos pedagógicos; 

XXI – Participar das atividades desenvolvidas pela Secretaria Municipal de Educação; 

XXII – Implementar as diretrizes da Secretaria Municipal de Educação; 

XXIII – Analisar os projetos apresentados à rede municipal de ensino e emitir parecer; 

XXIV – Realizar com professores, diretores e técnicos ciclos de estudos e incentivar a formação 

continuada nas escolas; 

XXV – Orientar a aplicação da Provinha Brasil; 



 
ESTADO DO AMAPÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

GABINETE DA SECRETÁRIA 

18 
 

XXVI – Divulgar os Projetos Educacionais Federais, Estaduais e Municipais acompanhar a 

participação das escolas nos mesmos; 

XXVII – Implementar e incentivar a Política de Leitores; 

XXVIII – Desempenhar outras atividades delegadas pelo Chefe imediato. 

 

10 – Compete ao Núcleo de Ensino Fundamental – NEF: 

I – A execução de ações educativas propostas pela Secretaria Municipal de Educação e a aplicação 

das normas e regulamentos conforme diretrizes estabelecidas pela autoridade competente, no 

desempenho das atividades; 

II – Observar e implementar os dispositivos legais e pedagógicos que regem o Ensino Fundamental; 

III – Assegurar o cumprimento das Diretrizes Curriculares para o Ensino Fundamental; 

IV – Realizar reuniões periódicas com a equipe gestora das Unidades Escolares, pedagogos e 

professores e, quando necessário, com a comunidade escolar; 

V – Elaborar e divulgar cronograma de acompanhamento da equipe técnica da SEMED às unidades 

escolares da rede municipal; 

VI – Informar a Coordenação de Inclusão dos alunos identificados que necessitam de atendimento 

especializado; 

VII – Elaborar e divulgar relatório com informação das atividades desenvolvidas; 

VIII – Participar e acompanhar a elaboração, execução e avaliação do projeto Político Pedagógico 

das unidades escolares do Ensino Fundamental; 

IX – Promover estudos e pesquisa para expansão e aperfeiçoamento dos currículos do Ensino 

Fundamental; 

X – Elaborar, produzir e disseminar informações e materiais de orientação pedagógica para o ensino 

fundamental; 

XI – Propor e acompanhar programas de formação continuada dos profissionais do ensino 

fundamental, em articulação com Instituições de Consultoria e Universidades; 

XII – Coordenar, acompanhar e avaliar programas, projetos, estudos e experiências que visem apoiar 

e melhorar os currículos do ensino fundamental; 

XIII – Analisar e divulgar os indicadores estatísticos educacionais referentes ao Ensino Fundamental, 

tais como Prova Brasil e Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) e outros; 

XIV – Propor parcerias e convênios com entidades governamentais e não governamentais para 

complementar os serviços educacionais; 

XV – Buscar materiais e inovações para dar suporte às atividades pedagógicas dos professores da 

rede, visando melhorar a qualidade de ensino; analisar a aprendizagem dos alunos e as formas de 

ensinar para buscar meios de melhorar a qualidade de ensino; 

XVI – Visitar bimestralmente às escolas para atendimento e suporte pedagógico; 

XVII – Orientar os professores e coordenadores escolares quanto ao conteúdo a ser desenvolvido e 

procedimentos pedagógicos; 

XVIII – Participar das atividades desenvolvidas pela Secretaria Municipal de Educação; 
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XIX – Implementar as diretrizes da Secretaria Municipal de Educação; 

XX – Analisar os projetos apresentados à rede municipal de ensino e emitir parecer; 

XXI – Acompanhar e capacitar professores e pedagogos quanto a aplicação da Prova Brasil; 

XXII – Capacitar gestores, pedagogos e professores sobre o Índice de Desenvolvimento da Educação 

Básica – IDEB (o que é, quais componentes, como é feito o cálculo do IDEB, etc); 

XXIII – Divulgar os dados do IDEB e planejar junto às escolas que apresentam índices baixos e 

reconhecer os esforços das escolas que alcançaram suas metas; 

XXIV – Aderir, inscrever, orientar e acompanhar as escolas nas Olimpíadas Brasileira de astronomia, 

língua portuguesa e matemática; 

XXV – Divulgar e acompanhar os projetos educacionais; 

XXVI – Divulgar, orientar e acompanhar as atividades pedagógicas desenvolvidas através do Projeto 

Prêmio de Mérito Escolar;  

XXVII – Realizar Ciclos de estudos com diretores, pedagogos e professores e incentivar a formação 

em serviço; 

XXVIII – Promover atividades que propiciem integração da escola com a comunidade; 

XXIX – Subsidiar e capacitar professores do Ciclo de Alfabetização do Ensino de 09 Anos; 

XXX – Implementar e incentivar a Política de leitores. 

XXXI – Desempenhar outras atividades delegadas pelo chefe imediato. 

 

11 – Compete ao Núcleo de Educação e Alfabetização de Jovens e Adultos, EJA e AJA – 

NEAJA: 

I – Assegurar a Educação Básica para Jovens e Adultos, garantindo oportunidades educacionais 

apropriadas, de acordo com seus interesses e condições de vida e de trabalho; 

II – Estabelecer, implementar, acompanhar e avaliar as diretrizes curriculares da Educação de Jovens 

e Adultos; 

III – Implementar e incentivar a Política de Leitores para essa modalidade; 

IV – Distribuir ou remanejar livros didáticos para alunos da EJA; 

V – Implantar e implementar inovações pedagógicas que tenham repercussão no aumento do índice 

de permanência e de aprovação na Educação de Jovens e Adultos; 

VI – Apoiar a implantação e implementação de alternativas pedagógicas e estruturas organizacionais 

diversificadas para Educação de Jovens e Adultos; 

VII – Elaborar, produzir e disseminar informações e materiais de orientação técnico-pedagógica para 

os cursos de Educação de Jovens e Adultos; 

VIII – Implantar, implementar programas de alfabetização de Jovens e Adultos; 

IX – Implantar, implementar, acompanhar e avaliar as diretrizes para a certificação de estudos dos 

jovens e adultos, em atendimento às demandas por Exames Supletivos, por meio das Comissões 

Permanentes de Avaliação; 
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X – Apoiar Organizações governamentais e não governamentais no desenvolvimento de cursos de 

Educação de Jovens e Adultos, respeitando às especialidades da natureza das organizações e de seus 

beneficiários; 

XI – Realizar capacitações e ciclos de estudos para professores da EJA; 

XII – Discutir e implementar ações da Agenda Territorial; 

XIII – Visitar as escolas orientando e dando suporte técnico-pedagógico; 

XIV – Desempenhar outras atividades delegadas pelo chefe imediato. 

 

12 – Compete ao Núcleo de Educação do Campo – NEC  

I – Implantar e implementar Políticas Educacionais para o Campo; 

II – Coordenar, orientar e avaliar o Projeto Político Pedagógico para o meio rural; 

III – Capacitar professores, diretores e pedagogos que atuam no meio rural; 

IV – Realizar treinamentos sobre a metodologia do Programa Escola Ativa; 

V – Qualificar os professores sobre os processos de avaliação da Escola Ativa, Ensino Fundamental 

de Nove Anos e Sistema Modular; 

VI – Visitar as escolas do campo dando suporte técnico-pedagógico; 

VII – Realizar treinamentos e debates com a comunidade escolar; 

VIII – Implantar e implementar Política de Leitores; 

IX – Orientar e acompanhar aplicação da Provinha Brasil e Prova Brasil; 

X – Divulgar, orientar e acompanhar os projetos Federais , Estaduais e Municipais; 

XI – Divulgar, incentivar e acompanhar o Projeto Prêmio de Mérito Escolar; 

XII – Desempenhar outras atividades delegadas pelo chefe imediato 

 

13 – Compete ao Núcleo de Atendimento Educacional Especializado, AEE e Educação Inclusiva, 

EI – NAEEI 

I – Promover o atendimento educacional especializado e o desenvolvimento da educação inclusiva 

nas classes comuns do ensino regular em todas as etapas e modalidades da educação básicas 

oferecidas pelas escolas municipais; 

II – Promover a inclusão escolar de alunos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento 

e altas habilidades/ superdotação garantindo aos mesmos a participação e aprendizagem no ensino 

comum; 

III – Promover política de formação continuada de professores que envolva conhecimentos sobre 

direitos humanos, valorização e atenção às diferenças, em articulação com entidades e instituições 

afins; 

IV – Elaborar, produzir e disseminar informações e materiais de orientação técnico-pedagógica para 

a prática da educação inclusiva; 

V – Colaborar coma as escolas quanto à elaboração de seu Projeto Político Pedagógico de modo a 

privilegiar ao educando a compreensão de que é possível a diversidade de propostas de normas, que 

se vinculem a valores, objetivos, prioridades de grupos humanos, que se mantêm e se renovam; 
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VI – Articular-se com instituições privadas sem fins lucrativos, condicionada a projetos que estejam 

em consonância com o previsto na política municipal de educação especial na perspectiva da educação 

inclusiva e passiveis da avaliação continua de seus objetivos e procedimentos; 

VII – Assegurar a Educação Básica para os povos indígenas, valorizando a cultura e a língua de cada 

etnia, estimulando a participação da comunidade nas decisões relativas ao funcionamento das escolas; 

VIII – Assegurar a autonomia das escolas indígenas em relação ao seu projeto pedagógico, 

estimulando a participação da comunidade nas decisões relativas ao funcionamento das escolas; 

IX – Estabelecer, implementar, acompanhar e avaliar diretrizes curriculares do ensino intercultural e 

bilíngue, resgatando a valorização dos povos indígenas e a manutenção da sua diversidade étnica; 

X – Elaborar, produzir e disseminar informações e materiais didáticos e de orientação técnico-

pedagógica para Educação indígena; 

XI – Assegurar aos portadores de necessidades especiais atendimento que garanta a inclusão 

educacional, a terminalidade especifica e a utilização de recursos educativos e currículos próprios, 

visando a sua efetiva integração na vida em sociedade; 

XII – Promover a Educação Básica para portadores de necessidades educacionais especiais, 

abrangendo as áreas de Deficiência Auditiva (DA), Deficiência Física (DF), Deficiência Visual (DV), 

Deficiência Mental (DM), Condutas Típicas (CT), Deficiência Múltipla (DMu) e Altas Habilidades/ 

Superdotados (AH); 

VIII – Promover a adequação do currículo e a aplicação de metodologias específicas para a Educação 

Especial;  

XIV – Implantar e implementar inovações pedagógicas que tenham repercussão direta na 

permanência dos alunos com necessidades especiais no ensino regular; 

XV – Elaborar, produzir e disseminar informações e materiais de orientação técnico-pedagógica para 

Educação Especial; 

XVI – Orientar os setores competentes em relação à necessária garantia a acessibilidade dos alunos 

com necessidades educacionais especiais, por meio da adequação dos espaços físicos na s unidades 

escolares, atendendo as orientações da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT; 

XVII – Realização de ações complementares objetivando a melhoria da qualificação profissional da 

equipe técnica para desempenho da função; 

XVIII – Visitar as escolas dando suporte técnico-pedagógico; 

XIX – Desempenhar outras atividades delegadas pelo chefe imediato. 

 

14 – São Atribuições da Gerência de Políticas Educacionais – GPE  

I – Planejar e elaborar de forma articulada com as gerências afins, projetos institucionais na área de 

educação em atendimento a demanda de órgãos municipais, estadual e federal; 

II – Orientar e acompanhar a aplicação dos recursos financeiros, vinculados aos projetos sob sua 

responsabilidade, em consonância com as diretrizes dos órgãos financiadores; 

III – Analisar e consolidar as propostas de programação formuladas pelas unidades executoras, em 

consonância com as diretrizes definidas pelos órgãos financiadores; 
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IV – Zelar pelo cumprimento das diretrizes, metas, procedimentos e normas legais emanadas dos 

organismos financiadores de projetos em desenvolvimento nas escolas municipais, em consonância 

com o disposto nos instrumentos firmados pelos Governos Federal, Estadual e Municipal; 

V – Planejar, programar, monitorar e avaliar a implantação e implementação de projetos educacionais 

desenvolvidos, em articulação com as demais unidades Municipais de Educação; 

VI – Programar e supervisionar o assessoramento necessário à execução dos projetos educacionais; 

VII – Assessorar tecnicamente às unidades de outros órgãos e entidades envolvidas com a execução 

dos projetos da educação; 

VIII – Elaborar relatórios técnico sobre a execução dos projetos no âmbito de sua gerência; 

IX – Identificar os insumos responsáveis pelos índices educacionais na esfera municipal; 

X – Planejar, coordenar, orientar e acompanhar a realização do Censo Escolar e a produção dos dados 

e informações gerenciais, no âmbito do Município; 

XI – Planejar, programar e executar debates, conferência, congressos e fóruns na área da educação; 

XII – Despachar com o Secretário (a) Municipal de Educação; 

XIII – Supervisionar as atividades desenvolvidas pelos núcleos sob sua responsabilidade, 

Implementar, monitorar e divulgar as ações pertinentes ao Plano de Ações Articuladas – PAR; 

XIV – Desempenhar outras atividades delegadas pelo (a) Secretário (a). 

 

15 – Compete ao Núcleo de Programas Educacionais: 

I – Orientar a execução, o monitoramento e a avaliação de programas educacionais no âmbito da rede 

municipal de ensino, dentre eles: PDE, PDDE, PNAE, PTE, PSE; Programa de Fortalecimentos dos 

Conselhos Escolares, FUNDEB; Mais Educação e outros necessários para a melhoria da qualidade da 

educação; 

II – Prestar assessoria técnica às unidades escolares na elaboração, execução e monitoramento de 

Programas educacionais em consonância com as diretrizes emanadas das esferas administrativas 

federais; 

III – Apoiar na divulgação das normas relativas aos procedimentos de adesão, habilitação e aos 

critérios de repasse, execução e prestação de contas dos recursos do PDDE assegurando às escolas 

beneficiárias e às comunidades escolares a participação sistemática e efetiva desde a seleção das 

necessidades educacionais prioritárias a serem satisfeitas até o acompanhamento do resultado do 

emprego dos recursos do programa; 

IV – Oferecer assessoria técnica aos órgãos colegiados e aos agentes envolvidos no processo eleitoral 

da gestão democrática; 

V – Assessorar, fortalecer e qualificar os membros dos órgãos colegiados no âmbito da rede municipal 

de ensino para melhor atuação no desenvolvimento de suas atribuições; 

VI – Elaborar, sistematizar e organizar com apoio do setor jurídico a documentação e legislação que 

ampara os órgãos colegiados e o fortalecimento da gestão democrática; 

VII – Avaliar as atividades desenvolvidas, identificando limites e perspectivas avaliando quanto ao 

alcance de objetivos e metas estabelecidos no planejamento; 
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VIII – Desempenhar outras atividades delegadas pelo chefe imediato; 

 

16 – Compete ao Núcleo de Estatística Educacional: 

I – Planejar, coordenar e executar levantamentos de dados estatísticos educacionais por meio de 

aplicação do Censo Escolar anualmente em todas as escolas da rede municipal de ensino; 

II – Subsidiar com dados estatístico-educacionais oficiais a elaboração dos planos, programas e 

projetos voltados para a promoção e execução de políticas educacionais; 

III – Elaborar relatórios periódicos do Boletim Estatístico sobre os Indicadores Educacionais e os 

resultados das pesquisas realizadas com a finalidade de divulgar e socializar as informações 

educacionais junto às unidades escolares; 

IV – Elaborar e disponibilizar informações de dados estatísticos referente aos educando, aos demais 

setores da SEMED para definição e acompanhamento das políticas educacionais; 

V – Manter articulações constantes com organizações que administram dados estatísticos, tendo em 

vista a integração e cooperação mútua; 

VI – Identificar a demanda de informações gerenciais e estatísticas junto às unidades administrativas 

da rede municipal de ensino, promovendo a atualização constante e sistemática da base de dados e 

informações educacionais; 

VII – Prestar assessoramento técnico às demais unidades da rede municipal de ensino, no que tange 

aos dados educacionais; 

VIII – Estabelecer canal de participação e interação cidadã, por meio eletrônico, com vistas ao 

aprimoramento institucional e à melhor prestação de serviços à sociedade; 

IX – Elaborar programa de informatização de dados estatísticos educacional, visando aprimorar o 

aprendizado do aluno; 

X – Desempenhar outras atividades delegadas pelo chefe imediato. 

 

17 – Compete ao Núcleo de Planejamento e projetos Educacionais: 

I – Elaborar de forma articulada com os setores afins planos, programas e projetos, voltados para a 

promoção e execução de políticas educacionais no âmbito da SEMED, utilizando dados estatísticos 

oficiais, em consonância com as diretrizes emanadas dos órgãos centrais do poder executivo e 

políticas educacionais oriundas das esferas administrativas Federais; 

II – Coordenar os serviços de acompanhamento da execução dos Planos, Programas e Projetos da 

SEMED contribuindo para retroalimentação do processo de planejamento e tomada de decisão, 

mantendo sistematicamente, intercâmbio de informações com diversos executores; 

III – Acompanhar, sistematicamente, o processo de execução dos Planos de Trabalhos e Projetos 

Educacionais pela Gerência responsável, visando assegurar o alcance dos seus objetivos; 

IV – Detectar possíveis desvios na execução de Planos, Programas e Projetos, apresentando aos 

executores, alternativas de correção ou solução, de forma a agilizar o prosseguimento das ações, de 

acordo com as metas, custos e prazos estabelecidos; 
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V – Reformular Planos, Programas e Projetos, juntamente com a Gerência responsável, adequando-

os ao redimensionamento e/ ou redefinição de metas e ações aprovadas; 

VI – Assessorar os setores na elaboração de propostas necessárias à formulação de Projetos 

Educacionais; 

VII – Organizar e sistematizar dados e informações educacionais que subsidiem as exposições do 

Secretário de Educação e/ ou Assessoria de Comunicação quando de sua participação em seminários, 

congressos, reuniões técnicas, grupos de trabalho e outros eventos de caráter educativo; 

VIII –Prestar assessoria técnica aos executores e auxiliar os setores na realização dos Projetos 

desenvolvidos; 

IX – Orientar a Comissão de elaboração do Plano Municipal de Educação; 

X – Orientar a comissão de elaboração do Plano Articulado de Educação – PAR; 

XI – Organizar, sistematizar e encaminhar o Plano Articulado de Educação as Gerencias da SEMED 

para sua execução; 

XII – Realizar o monitoramento do Plano Articulado de Educação – PAR, subsidiando a Secretaria 

de Obras e Planejamento com informações pertinentes a SEMED; 

XIII – Planejar, programar e executar debates, conferências, congressos e fóruns no âmbito da rede 

municipal de ensino; 

XIV – Desempenhar outras atividades delegadas pelo chefe imediato. 

 

18 – Compete ao Núcleo de Inspeção, Credenciamento Escolar e Normas Educacionais: 

I – Coordenar processos de credenciamento de unidades escolares para funcionamento conforme 

legislação em vigor; 

II – Supervisionar o cumprimento das normas educacionais no âmbito do sistema municipal de ensino; 

III – Elaborar normas educacionais, que visem o melhoramento do Sistema Municipal de Ensino, para 

análise e deferimento do setor competente; 

IV – Realizar atendimento ao público relativo à vida escolar; 

V – Supervisionar a execução do calendário escolar; 

VI – Elaborar e analisar documentos de escrituração escolar e orientar quanto ao preenchimento e 

expedição; 

VII – Validar os atos escolares dos alunos concluintes do Ensino Fundamental na rede municipal de 

ensino; 

VIII – Assessorar as unidades escolares na manutenção de registros corretos e atualizados da vida 

escolar dos alunos; 

IX – Assessorar a equipe administrativa das unidades escolares na organização dos serviços 

burocráticos da administração escolar; 

X – Manter arquivo e controle de matriz curricular, sistemática de avaliação, calendário escolar, 

documentos de escrituração escolar e certificados expedidos para os concluintes do Ensino 

Fundamental; 
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XI – Elaborar o calendário escolar da rede municipal de ensino articulada com a GTP e proceder à 

análise das especificidades das unidades escolares; 

XII – Orientar em assessorar as escolas na realização da chamada escolar; 

XIII – Suprir as escolas com legislação educacional municipal, estadual e federal necessária à 

regularidade de seu funcionamento; 

XIV – Orientar a equipe administrativa escolar quanto às irregularidades na documentação escolar, 

aproveitamento de estudos, preenchimento de lacuna, etc. 

XV – Desempenhar outras atividades delegadas pelo chefe imediato. 

 

19 – São Atribuições da Gerência de Tecnologia Educacional – GTE: 

I –Capacitar docentes para atuarem como agentes multiplicadores do Projeto no âmbito das escolas 

que tiveram projeto aprovado; 

II –Oportunizar o emprego de tecnologia informatizada no cotidiano das Escolas Públicas Municipais; 

III – Estabelecer parcerias com instituições e empresas ligadas a tecnologia da informática visando 

apoio tecnológico e formação de recursos humanos; 

IV –Reduzir a exclusão social e digital; 

V – Prestar suporte, tanto na parte de hardware quanto de software as escolas municipais e aos demais 

órgãos do sistema municipal de educação. 

VI – Auxiliar na formação de professores, proporcionando a eles a qualificação necessária para o 

desenvolvimento de suas competências técnicas e didáticas no trabalho com tecnologias educacionais, 

garantindo o adequado uso pedagógico das tecnologias da informação e comunicação TICs 

disponibilizadas às escolas, dentre as quais computadores, TV, vídeo, DVD e outras; 

VII – Supervisionar as atividades desenvolvidas pelas unidades sob sua responsabilidade acompanhar 

as ações pertinentes Gerência de tecnologia Educacional no âmbito do Plano de Ações Articuladas – 

PAR; 

VIII – Desempenhar outras atividades delegadas pelo Secretário. 

 

20 – Compete ao Núcleo de Coordenação Pedagógica 

I –Estimular a informática como recurso didático-pedagógico em escolas públicas do Município, 

visando à melhoria na qualidade do ensino; 

II – Capacitar educadores e educando intra e extra escolar para a inserção das novas tecnologias 

multimídias em sala de aula; 

III – Capacitar os professores para a inserção das novas tecnologias multimídias em sala de aula; 

IV – Estimular o uso de meios d comunicação à distância para democratizar o acesso ao 

conhecimento, por parte de todos envolvidos no projeto; 

V – Qualificar a membros da comunidade para o uso o sistema operacional Linux nas escolas públicas 

do Município, visando oportunizar conhecimentos tecnológicos; 

VI – Auxiliar ao Gerente em suas atribuições; 

VII – Desempenhar outras atividades delegadas pelo seu chefe imediato. 
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21 – São Atribuições da Gerência de Alimentação Escolar – GAE: 

I –Acompanhar e avaliar a execução do Programa de Alimentação Escolar na Rede Municipal de 

Ensino; 

II – Zelar pelo armazenamento e conservação do estoque de alimentos: 

III – Contribuir com a nutricionista quanto à organização do cardápio da merenda da rede municipal; 

IV – Promover projetos relacionados com a educação alimentar, com o objetivo de disseminar a 

importância do alimento adequado entre os alunos, alcançando a família e a comunidade; 

V – Promover inspeções físicas relativas à merenda escolar; 

VII – Avaliar as atividades da Gerência como modo de demonstrar as dificuldades e as possibilidades 

quanto à realização do trabalho feito pela mesma em consonância com os demais setores educacionais 

a fim de promover o processo ensino-aprendizagem; 

VIII – Desenvolver ações em consonância com o Conselho de Alimentação Escolar para a melhoria 

da qualidade no processo de aquisição e distribuição da merenda escolar; 

IX – Viabilizar meios em conjunto com a coordenação de projetos e programas para as resoluções de 

questões relacionadas ao PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar); 

X – Fazer relatórios das atividades desenvolvidas, identificando fraquezas, forças e oportunidades no 

alcance de metas pré-estabelecidas no planejamento; 

XI – Supervisionar as atividades desenvolvidas pela coordenação sob sua responsabilidade; 

XII – Desempenhar outras atividades delegadas pelo (a) Secretário (a). 

 

22 –Compete ao Núcleo de Inspeção Supervisão e Fiscalização da Alimentação Escolar. 

I – Fiscalizar a qualidade dos serviços de manipulação e preparação dos alimentos pelas merendeiras 

no âmbito das escolas; 

II – Elaborar cardápio da merenda escolar a ser utilizado pelas escolas da rede municipal; 

III – Orientar os gestores escolares no uso de gêneros alimentícios e execução de cardápios, 

observando a qualidade alimentar; 

IV –Realizar treinamentos de merendeiras, objetivando uma melhor qualidade da merenda escolar; 

V – Promover seminários, objetivando uma melhor qualidade da alimentação escolar e extra escolar 

de educandos e educadores; 

VI – Propor e coordenar projetos de educação alimentar no âmbito das comunidades escolares 

municipal; 

VII – Desempenhar outras atividades delegadas pelo chefe imediato. 
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Titulares dos Cargos da SEMED 

NOME CARGO PERÍDO 

ANTONINA SOARES OLIVEIRA SECRETÁRIA MUNICIPAL 
04/07/19 a 

31/12/2020 

ROSILENE CARDOSO REBELO SECRETÁRIA-AJUNTA 
21/01/2019 a 

31/12/2020 

DEOLINDA WANDERECY FRANÇA DE 

MIRANDA 
ASSESSORA JURÍDICA 

02/01/2020 a 

31/12/2020 

CLAUDETH SARRAF ABREU GERENTE GDI 
02/01/2020 a 

31/12/2020 

LEANDRO CRUZ NOBRE GERENTE GTE 
02/01/2020 a 

31/12/2020 

LYDIANE TRINDADE SILVA GERENTE GTP 
02/01/2020 a 

31/12/2020 

SILVANA FERREIRA DE SOUZA GONÇALVES GERENTE GAE 
02/01/2020 a 

31/12/2020 

SOLANGE MURRIETA DE OLIVEIRA GERENTE GPE 
02/01/2020 a 

31/12/2020 

WAGNER RODRIGUES DE OLIVEIRA GERENTE GAF 
02/01/2020 a 

31/12/2020 

CLEICIANY NASCIMENTO MOREIRA COORDENADORA GTP/NEI 
02/01/2020 a 

31/12/2020 

ACLEUSO GOMES DA SILVA COORDENADOR GPE/NTP 
02/01/2020 a 

31/12/2020 

ALLAN FONSECA DA CONCEIÇÃO COORDENADOR GTP/NPPE 
02/01/2020 a 

31/12/2020 

OZANEIDE DE OLIVEIRRA SILVA COORDENADORA GTP/NEF 
02/01/2020 a 

31/12/2020 

SALATIEL DOS SANTOS GERONIMO DA 

SILVA 
COORDENADOR GAF/NPA 

02/01/2020 a 

31/12/2020 

WELLIGTON GOMES COORDENADOR GAE/NFAE 
02/01/2020 a 

31/12/2020 

JEFERSON FIDELIS DUARTE COORDENADOR GPE/NEE 
02/01/2020 a 

31/12/2020 

BENICE DA SILVA CALDEIRA COORDENADORA GAF/NGA 
02/01/2020 a 

31/12/2020 

JUCICLEIA SILVA DA ROCHA COORDENADORA GAF/NCE 
02/01/2020 a 

31/12/2020 

LUCIENE SILVA DA ROOCHA SOUTO COORDENADORA GAF/NLCCL 
02/01/2020 a 

31/12/2020 

MARIA ALDIANE GONÇALVES MORAIS COORDENADORA GPE/PSE 
02/01/2020 a 

31/12/2020 
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MARIA BENEDITA DOS SANTOS CORREIA 

MORAIS 
COORDENADORA GPE/NIOCEM 

02/01/2020 a 

31/12/2020 

MARIA DO SOCORRO ALVES PEREIRA COORDENADORA GPE/PBF 
02/01/2020 a 

31/12/2020 

MARIA RAIMUNDA EVANGELISTA DA SILVA COORDENADORA GAF/NGP 
02/01/2020 a 

31/12/2020 

RAILD MONTEIRO RIBEIRO COORDENADORA GTP/NEC 
02/01/2020 a 

31/12/2020 

RAIMUNDA TAVARES DA SILVA COORDENADORA GTP/NAEEI 
02/01/2020 a 

31/12/2020 

WANDERTECY FRANÇA DE MIRANDA COORDENADORA GTP/NPE 
02/01/2020 a 

31/12/2020 

Fonte: SEMED/PMLJ 

 

Titulares dos Cargos de Diretores e Secretários escolares 

ESCOLA - ZONA URBANA CARGO NOME 

ESCOLA MUNICIPAL ATURIÁ 

DIRETOR (A) HILBERLY RIBEIRO VIEIRA 

SECRETÁRIO (A) 

FRANCISNALDA COSTA 

SANTOS 

CRECHE MUNICIPAL ARCO-ÍRIS DIRETOR (A) 

MARIA VITÓRIA MENEZE 

SOARES 

SECRETÁRIO (A) MAGDA PINHEIRO DA SILVA 

CRECHE MUNICIPAL MUNDO ENCANTADO 
DIRETOR (A) ELINAR LIMA FERREIRA  

SECRETÁRIO (A) DEYWSON MATA DA SILVA 

ESCOLA MUNICIPAL JOÃO QUEIROGA 
DIRETOR (A) 

VANORES DOS SANTOS 

RAMOS 

SECRETÁRIO (A) 

FRANCISCA MONICA 

BRAGA 

ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE NAZARÉ 

MINEIRO 

DIRETOR (A) FRANCK COSTA DA SILVA 

SECRETÁRIO (A) MARIA JOSÉ SILVA ROCHA 

ESCOLA MUNICIPAL PAULO FREIRE DIRETOR (A) 

SILVANA MELÔNIO 

MARTINS 

SECRETÁRIO (A) JUNIOR DA SILVA COSTA 

ESCOLA MUNICIPAL PROFª. MARILZA 

NASCIMENTO PINHEIRO 

DIRETOR (A) LIDIANE VIEIRA PIMENTEL 

SECRETÁRIO (A) RUTH DA SILVA SOUSA 

ESCOLA MUNICIPAL RAIMUNDA 

RODRIGUES CAPIBERIBE 
DIRETOR (A) 

MARIA ELCILENE PEREIRA 

NOGUEIRA 

SECRETÁRIO (A) GEANE MELO DOS SANTOS 

ESCOLA MUNICIPAL SAMAÚMA DIRETOR (A) 

ROSIVALDO FERREIRA DE 

ALMEIDA 

 
- 
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ESCOLA MUNICIPAL SANTA LÚCIA 
DIRETOR (A) LUIS DE OLIVEIRA COSTA 

SECRETÁRIO (A) LINDINALVA C. PADILHA 

ESCOLA MUNICIPAL TEREZA TELES 

DIRETOR (A) JULIO CORDEIRO NETO 

SECRETÁRIO (A) 

MARIA DE NAZARE 

NOGUEIRA DE SOUZA 

ESCOLA MUNICIPAL TEREZINHA 

QUEIROGA 

DIRETOR (A) 

MARIA DA CONCEIÇÃO DA 

COSTA ROCHA 

SECRETÁRIO (A) 

TELMA MARIA RODRIGUES 

DURANS 

ESCOLA MUNICIPAL VINHA DE LUZ 
DIRETOR (A) 

EZENNILDA FARIAS 

ARAUJO 

SECRETÁRIO (A) 

CHRISTIANE GOMES DA 

SILVA 

ESCOLA MUNICIPAL WEBER EIDER 

QUEMEL GONÇALVES 

DIRETOR (A) HILBERT RIBEIRO VIEIRA 

SECRETÁRIO (A) 

DANIELLE DE MIRANDA 

FURTADO 

ESCOLA MUNICIPAL ZÉLIA CONCEIÇÃO 
DIRETOR (A) 

JOSE BENEDITO RODRIGUES 

DURANS 

SECRETÁRIO (A) 

BONINIE TIANNIE 

MONTEIRO DOS SANTOS 

Fonte: SEMED/PMLJ 
  

 

1.4 – Macroprocessos Finalísticos da Unidade Jurisdicional 

A principal função finalística da Secretaria de Municipal de Educação está descrita em sua 

Missão, ou seja: “Garantir o acesso, a permanência e o protagonismo dos estudantes por meio de uma 

educação de qualidade, inclusiva e integral com vistas ao cumprimento das metas e estratégias 

definidas no Plano Municipal de Educação-PME”.  

Metas e Estratégias essas que foram implantadas no ano de 2020 nas 26 (vinte e seis) unidades 

escolares sendo: 15 (quinze) urbanas, 11 (onze) rurais da rede pública municipal, totalizando um 

quantitativo de atendimento de 6.056 (seis mil e cinquenta e seis alunos), assim distribuídos: educação 

infantil, Ensino Fundamental, I Ensino Fundamental II, Educação de Jovens e Adultos, Atendimento 

em Educação Especial e Educação no Campo. 

Inserir visão estratégica da SEMED. 
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1.5 – Macroprocesso de Apoio ao Exercício das Competências e Finalidade da UJ.  

Macroprocessos Descrição Produtos e Serviços 
Principais 

Clientes 
Subunidades Responsáveis 

Educação Infantil 

Atender 

crianças de 

02 e 03 anos 

em creches e 

crianças de 4 

e 5 anos na 

pré-escola 

Realizar o 

atendimento ao 

público alvo de 

acordo com a 

BNCC. 

Crianças na 

faixa etária 

indicada 

Creche Arco Iris 

Creche Mundo Encantado 

Escola Aturia 

Escola Vinha de Luz 

Escola Samauma 

Escola João Queiroga 

Escola Paulo Freire 

Escola Zélia Conceição 

Escola Tereza Teles 

Escola Terezinha Queiroga 

Escola Santa Lucia 

Escola Mª de Nazaré Mineiro 

Escolas no Campo. 

Ensino Fundamental I 

 

Ofertar 

educação a 

todos os 

estudantes 

nessa 

modalidade 

Realizar o 

atendimento ao 

público alvo de 

acordo com a BNCC 

e Referencial 

Curricular 

Amapaense. 

Crianças e 

adolescentes a 

partir de 06 

anos de idade. 

Escola Samauma 

Escola João Queiroga 

Escola Paulo Freire 

Escola Vinha de Luz 

Escola Weber Eider 

Escola Marilza Nascimento 

Escola Tereza Teles 

Escola Zélia Conceição 

Escola Terezinha Queiroga 

Escola Santa Lúcia 

Escola Maria de Nazaré 

Mineiro 

Escolas do Campo 

Ensino Fundamental II 

Ofertar 

educação a 

todos os 

estudantes 

nessa 

modalidade 

Realizar o 

atendimento ao 

público alvo de 

acordo com a BNCC 

e Referencial 

Curricular 

Amapaense 

Adolescentes e 

jovens a partir 

do 5º ano 

Escola Raimunda Capiberibe 

Escola João Queiroga 

Educação de Jovens e 

Adultos 

Ofertar 

educação a 

todos os 

estudantes 

nessa 

modalidade 

Realizar o 

atendimento ao 

público alvo de 

acordo com a BNCC 

e Referencial 

Curricular 

Amapaense 

Jovens e 

adultos   

Escola Raimunda Capiberibe 

Escola João Queiroga 

Fonte: SEMED/PMLJ 
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1.6. Principais Parceiros da Unidade Jurisdicionada  

- Secretaria de Estado da Educação-SEED, em especial através do Regime de Colaboração, 

que subsidia com transferência de recursos humanos, tecnológicos e qualificação profissional.  

- Instituto Federal do Amapá-IFAP.  

- Empresários locais.  

- Cidadãos da comunidade escolar.  

2. PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, PLANO DE METAS E DE AÇÕES.  

2.1.  Informações sobre o Planejamento Estratégico da Unidade.         

a) Período abrangência do plano estratégico:  

A Secretaria Municipal de Educação tem como seu principal Planejamento Estratégico o 

Plano Municipal de Educação-PME, Lei Municipal 521/2015, com abrangência por 10 anos, 2015 a 

2025,  

b) Demonstração da vinculação do plano estratégico da unidade com suas competências 

constitucionais, legais ou normativas:  

O PME tem como base legal a Constituição Federal, o Plano Nacional de Educação, o Plano 

Estadual de Educação, a Lei Orgânica Municipal, sempre alinhado com a missão, visão e valores da 

educação municipal.  

c) Demonstração da vinculação do plano estratégico da unidade com o Plano Plurianual (PPA) – 

 Identificando os Programas, os Objetivos, as Iniciativas e as Ações em relação ao Plano Plurianual 

vigente em que estejam inseridas ações de responsabilidade da unidade;  

A Secretaria Municipal de Educação tem como Planejamento Estratégico o próprio Plano 

Municipal de Educação, Lei Municipal PME, 521/2015, combinado com o Plano Plurianual PPA, Lei 

Municipal 819/2017, e desenvolve suas ações sempre visando a busca constante dos seus objetivos, 

com planejamento organizado em dimensões, metas e estratégias, construindo ações que levem ao 

alcance dos objetivos da unidade administrativa, conformes demonstrada na tabela: 

D
IM

E
N

Ç
Õ

E
S

 D
O

 

P
M

E
 

METAS 

DO PME 

ÁREAS ESTRATÉGICAS DO PME E 

PLANEJAMENTO NO PPA 

OBJETIVO GERAL DO PME E 

AÇÕES VINCULADAS AO PPA 

G
E

S
T

Ã

O
 

20 Gestão Financeira Alcançar autonomia da gestão 

administrativa, financeira e escolar e 

aprimorar as formas de governanças.  

21 Gestão Democrática 

22 Gestão Administrativa 

E
D

U
C

A
Ç

Ã
O

 

B
Á

S
IC

A
 

          

E
D

U
C

A
Ç

Ã
O

 

B
Á

S
IC

A
 

            

1 Educação Infantil Garantir o acesso, permanência e 

aprendizado dos discentes da Rede 

Municipal de Ensino. 

2 Ensino Fundamental 

3 Ensino Fundamental 

4 Ensino Fundamental e Médio Colaborar para o acesso, permanência e 

aprendizado dos discentes das Redes 

Estadual, Federal e Privado de Ensino. 

5 Ensino Fundamental e Médio 

6 Ensino Médio 

P R O F
I

S
S O N A
I S
 

D E
 

E D U C A Ç Ã O
 

16 Profissionais da Educação 
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17 Profissionais da Educação Garantir formação adequada dos docentes, 

valorização profissional no âmbito 

municipal. 

18 Profissionais da Educação 

19 Profissionais da Educação 

M
O

D
A

L
ID

A
D

E
S

 

D
E

 E
N

S
IN

O
 10 EJA 

Elevar a escolaridade básica e profissional 

dos jovens e adultos, e garantir a educação 

inclusiva para todos. 

11 EJA 

12 EJA (e outras modalidades) 

13 Educação Profissional 

14 Educação Inclusiva 

E
N

S
IN

O
 

S
U

P
E

R
I

O
R

 7 Ensino Superior Elevar a escolaridade superior e fortalecer 

as dimensões éticas, cidadãs e a construção 

da identidade (pessoal e cultural); valores 

pessoais e sociais, e o compromisso 

socioambiental. 

8 Ensino Superior 

9 Ensino Superior 

 

15 Temas Transversais 

Fonte: SEMED/PMLJ 

d) Principais objetivos estratégicos  

 Objetivos Estratégicos que constam no Plano Municipal da Secretaria  

• UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL 

• UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 

• ALFABETIZAÇÃO ATÉ O 3º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL 

• EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL 

• QUALIDADE DA EDUCAÇÃO BÁSICA – IDEB 

• EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) 

• EDUCAÇÃO INCLUSIVA 

• FORMAÇÃO ESPECÍFICA NA ÁREA 

• FORMAÇÃO/PÓS-GRADUAÇÃO 

• VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO 

• PLANO DE CARREIRA 

• FINANCIAMENTO DA EDUCAÇÃO 

• GESTÃO DEMOCRÁTICA 

• GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS SISTEMAS DE ENSINO 

  

e) Principais ações planejadas: 

 

Detalhamento das Metas e Estratégias que constam no Plano Municipal da Secretaria. 

A proposta de trabalho que ora apresentamos tem como objetivo contribuir na universalização de 

formação de gestores e educadores, com vistas a assegurar melhoria da qualidade de ensino e 

atendimento de todos os alunos da Educação Básica atendidos pelo sistema de Ensino, conforme 

planejamento já estabelecido no PME. 
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Nº AÇÃO PÚBLICO ALVO PERÍODO RESPONSÁVEL 

1.  Reunião técnica para o 

planejamento da SEMED - 2020  

Gerentes e coordenadores da 

SEMED 

Janeiro  GAF 

2.  Levantamento de urgências na 

rede municipal para início do 

ano letivo 

Gerentes e coordenadores da 

SEMED 

Janeiro  GAF 

3.  Organização da prestação de 

contas do PDDE 

Gestores das escolas da rede 

municipal e técnicos da 

SEMED 

Janeiro a 

fevereiro 

GPE 

4.  JORNADA PEDAGÓGICA – 

Planejamento com a Base 

Nacional Comum Curricular. 

Diretores, pedagogos, 

professores, auxiliares, 

professores AEE. 

Janeiro  SEMED 

5.  Início do ano letivo Escolas da rede municipal Fevereiro  SEMED 

6.  Capacitação Fluência Leitora e 

aplicação 

60 aplicadores Março a junho GTP/ NEF 

7.  Reunião de Ampliada Diretores e pedagogos e ou 

secretários 

Março  SEMED 

8.  Formação para professores do 1º 

ao 5º ano - Urbano 

 

Professores do 1º ao 5º ano, 

Gestores, Coordenadores 

pedagógicos, AEE, Sala de 

Leitura- 185 vagas 

Março  GTP/NEF/ SEMED 

9.  Formação para o CENSO 

escolar 

Equipes técnicas das escolas e 

técnicos da SEMED 

Março a maio  GPE 

10.  Formação para os professores do 

1º ao 5º ano - Campo 

 

Professores do 1º ao 5º ano, 

Gestores, Coordenadores 

pedagógico – 40 vagas 

Março  GTP/NEF/ SEMED 

11.  Formação Dia E e Colabora 

Amapá nas escolas 

Diretores e pedagogos Março  GTP/NEF/ SEMED 

12.  Formação Olimpíada de Língua 

Portuguesa 

Facilitadores e professores de 

4º ano que serão o 5º ano em 

2021 QUE ESTARÃO 

PARTICIPANDO DA 

OLIMPIADA. 

Março  SEMED 

13.  Reunião Ampliada Diretores e pedagogos e ou 

secretários 

Abril SEMED 

14.  Formação PAAP do 1º ao 5º  

ano) URBANA 

Professores do 1º ao 5º ano, 

Gestores, Coordenadores 

pedagógicos, AEE, Sala de 

Leitura- 185 vagas 

14 e 

15/04/2020 

GTP/NEF/ SEMED 

15.  Formação para professores 

Fundamental I - CAMPO 

Professores do 1º ao 5º ano, 

Gestores, Coordenadores 

pedagógicos 40 vagas 

Abril GTP/NEF/ SEMED 

16.  Campanha or Uma Infância Sem 

Racismo 

diretores, professores, alunos 

e familiares. 

Abril a Junho SEMED - 

EDUCAÇÃO 

17.  Monitoramento dos sistemas 

SIMEC – 

Equipe técnica PAR permanente SEMED - GPE 
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PAR/PDDE/SIGECON/CONVI

VA/BUSCA ATIVA 

ESCOLAR 

18.  Formação para professores 

Fundamental I - URBANA 

Professores do 1º ao 5º ano, 

Gestores, Coordenadores 

pedagógicos, AEE, Sala de 

Leitura- 185 vagas 

Abril  GTP/NEF/ SEMED 

19.  Formação BUSCA ATIVA 

ESCOLAR 

Equipes gestoras das escolas 

municipais 

Abril SEMED/GPE 

20.  Reunião Ampliada Diretores e pedagogos e ou 

secretários 

Maio  SEMED 

21.  Formação para implantação do 

Sistema GOVNET na SEMED 

Equipe de Recursos Humanos Maio SEMED 

22.  Formação para professores 

Fundamental I - CAMPO 

Professores do 1º ao 5º ano, 

Gestores, Coordenadores 

pedagógico - 40 vagas 

Maio  GTP/NEF/ SEMED 

23.  Campanha “diga não ao abuso e 

violência contra crianças e 

adolescentes” 

diretores, professores, alunos 

e familiares. 

Maio  SEMED 

24.  Formação para professores da 

educação infantil 

Professores da creche e pré-

escola 

Maio  SEMED/GTP/NEI 

25.  Formação para professores 

Fundamental I - URBANA 

Professores do 1º ao 5º ano, 

Gestores, Coordenadores 

pedagógicos, AEE, Sala de 

Leitura- 185 vagas 

Junho 

 

GTP/NEF/ SEMED 

26.  Reunião Ampliada Diretores e pedagogos e ou 

secretários 

Junho  SEMED 

27.  Formação para os conselhos  Conselheiros dos conselhos de 

educação 

Junho 

SEMED/GPE 

 

28.  Formação para professores 

Fundamental I - CAMPO 

Professores do 1º ao 5º ano, 

Gestores, Coordenadores 

pedagógicos - 40 vagas 

Junho  GTP/NEF/ SEMED 

29.  Acompanhamento das festas 

juninas e das escolas no forrozão 

Jari. 

Todas as escolas municipais. 

 

Junho  GTP/GPE/GTE/GAE

/GAF 

30.  Reunião de monitoramento e 

adequação do planejamento da 

SEMED 

Equipes técnicas da SEMED Agosto GAF 

31.  Formação para professores 

Fundamental I - URBANA 

 

Professores do 1º ao 5º ano, 

Gestores, Coordenadores 

pedagógicos, AEE, Sala de 

Leitura- 185 vagas 

Agosto  GTP/NEF/ SEMED 

32.  Formação para os secretários 

escolares 

Secretários e agentes 

administrativos da rede 

municipal 

Agosto a 

novembro 

SEMED/GPE/NIOC

EM 

33.  Formação para professores 

Fundamental I - CAMPO 

Professores do 1º ao 5º ano, 

Gestores, Coordenadores 

pedagógicos - 40 vagas 

Agosto  GTP/NEF/ SEMED 
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34.  Campanha Semana Do Bebê Comunidade escolar 1ª 

infância 

Agosto  SEMED 

35.  Reunião de Ampliada Diretores e pedagogos e ou 

secretários 

Setembro  SEMED 

36.  Desfile Cívico Alusivo ao 7 de 

setembro 

Todas as escolas da rede 

municipal, estadual, federal, 

bombeiros, policiais civis, 

rodoviários, DETRAN e 

guarda municipal 

Setembro  SEMED 

37.  Formação para professores 

Fundamental I - URBANA 

Professores do 1º ao 5º ano, 

Gestores, Coordenadores 

pedagógicos, AEE, Sala de 

Leitura- 185 vagas 

Setembro  GTP/NEF/ SEMED 

38.  Formação para professores 

Fundamental I - CAMPO 

Professores do 1º ao 5º ano, 

Gestores, Coordenadores 

pedagógicos - 40  vagas. 

Setembro 

 

GTP/NEF/ SEMED 

39.  Projeto “ao mestre com carinho” Professores da rede pública 

municipal de ensino 

Setembro a 

outubro 

SEMED – SEED-

sindicatos-conselhos, 

amigos do esporte e 

patrocinadores. 

40.  Reunião de Ampliada Diretores e pedagogos e ou 

secretários 

Outubro  SEMED 

41.  Formação para professores 

Fundamental I - URBANA 

 

Professores do 1º ao 5º ano, 

Gestores, Coordenadores 

pedagógicos, AEE, Sala de 

Leitura- 185 vagas 

Outubro  GTP/NEF/ SEMED 

42.  Formação para professores 

Fundamental I - CAMPO 

Professores do 1º ao 5º ano, 

Gestores, Coordenadores 

pedagógicos - 40 vagas 

Outubro  GTP/NEF/ SEMED 

43.  Reunião ampliada Diretores e Pedagogos e ou 

secretários – 50 vagas 

Novembro  SEMED 

44.    Formação para professores 

Fundamental I - URBANA 

Professores do 1º ao 5º ano, 

Gestores, Coordenadores 

pedagógicos, AEE, Sala de 

Leitura-  185 vagas 

Novembro  GTP/NEF/ SEMED 

45.  SOLETRANDO - Semifinal e 

final 

 

Alunos do 1º ao 5º ano da rede 

municipal 

Novembro  GTP/NEF/ SEMED 

46.  Encontro formativo, 

avaliativo e expositivo com os 

professores do ensino 

fundamental I - URBANO e  

CAMPO 

Professores do 1º ao 5º ano, 

Gestores, Coordenadores 

pedagógicos, AEE, Sala de 

Leitura- 300 vagas 

 

Novembro  GTP/NEF/ SEMED 



 
ESTADO DO AMAPÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

GABINETE DA SECRETÁRIA 

36 
 

Fonte: SEMED 

 

 

2.2.  Informações sobre as Estratégias Adotadas pela Unidade. 

a) Avaliação de risco 

 A secretaria realizou reuniões com a equipe técnica para avaliação de risco e adequação de 

planejamento, com a suspenção do atendimento presencial por conta da pandemia, essas reuniões 

foram muito importantes para traçar possibilidades de desenvolver o trabalho educacional de forma 

segura para servidores da instituição e para toda a comunidade escolar. 

 

b) Revisão de macroprocessos internos  

Realizamos a revisão por meio de reuniões virtuais, em virtude da pandemia e assim foi 

possível o remodelamento de processos internos. 

 

c) Adequação da estrutura de pessoal, tecnológica e mobiliária: caso tenham sido necessárias ao 

desenvolvimento dos objetivos estratégicos. 

- No contexto atual que estamos vivendo, precisa-se urgentemente de inovação tecnológica 

para consecução dos objetivos da Unidade Gestora, tais como plataformas digitais de 

assessoramentos as atividades dos docentes e facilitação no alcance dos discentes, bem mais 

investimentos em equipamentos tecnológicos e internet.  

Visando desenvolver as atividades de forma online passamos a utilizar as plataformas 

gratuitas disponíveis na internet. 

 

e) Outras estratégias- consideradas relevantes pelos gestores da unidade para o atingimento dos 

objetivos estratégicos. 

✓ Envio do material estruturado do Programa Criança Alfabetizada e Programa de 

Aprendizagem no Amapá aos alunos; 

✓ Envio de conteúdos digitais em ferramentas de compartilhamento de conteúdos e recursos 

digitais em diferentes formatos (PDF, WORD, vídeos etc.) por meio de ambientes virtuais (e-

mail, “WhatsApp”, “podcast”, drive...) específicos para desenvolver e apoiar a aprendizagem 

47.  Encontro com professores da 

educação infantil para 

socialização de práticas 

pedagógicas - URBANO e  

CAMPO 

Professores de educação 

infantil da rede municipal 

Novembro  SEMED/GTP/NEI 

48.  Reunião ampliada Diretores e Pedagogos e ou 

secretários – 50 vagas 

Dezembro  SEMED 

49.  Reunião de avaliação do Plano 

de ação  

Equipe Técnica da SEMED Dezembro SEMED 
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dos estudantes da educação infantil ao 9º ano do Ensino Fundamental e Educação de Jovens 

e Adultos; 

✓ Uso da Plataforma grátis “Google Classroom” (sala de aula) e os aplicativos “Play Games” e 

“X-Record”.   

✓ Envio do PNLD DIDÁTICO e elaboração de material impresso com conteúdos educacionais 

de acordo com etapa e modalidade de ensino, permitindo a realização de atividades de maneira 

autônoma; 

✓ Videoaulas gravadas e disponibilizadas em rede sociais, compartilhando conteúdos 

educacionais em aulas ao vivo e on-line por meio de perfis em redes sociais institucionais 

(YouTube, Vimeo, Facebook, Instagram, etc...), com mediação docente e interação em tempo 

real com os estudantes. 

✓ Busca Ativa Escolar. 

✓ Criamos o Instagram para estimular as atividades educacionais nas famílias. 

✓ Desenvolvemos o Projeto WebSemed para estimular as escolas a realizarem as atividades não 

presenciais e publicar, dando estímulos as famílias que na realidade de atividades não 

presenciais, passaram a desempenhar um papel fundamental na educação dos seus filhos. 

 

2.3. Demonstração da Execução do Plano de Metas ou de Ações Planejadas para o Exercício 

2020. 

a) Resultados das ações planejadas:  

No dia 19 de março de 2020, as aulas foram suspensas e as escolas foram fechadas no 

munícipio de Laranjal do Jari, como medida de prevenção contra a propagação do Coronavírus. 

Considerando que essa realidade se dá a nível nacional, a educação buscou diversas alternativas para 

desenvolver suas atividades de forma segura. 

Na situação inusitada do isolamento social, a criação de um modelo pedagógico se tornou 

desafio tão grande quanto o combate em si ao Coronavírus. Diante de escolas fechadas por tempo 

indeterminado, a rede pública Municipal de Laranjal do Jari tem nas mãos a missão de encontrar 

solução para escolas e cerca de 6 mil alunos, num território marcado por diferenças econômicas, 

sociais e culturais. Diante do impasse entre aquelas escolas que se valem ou não do recurso das 

atividades remotas, usa de sua autonomia para mobilizar os estabelecimentos a manter pelo menos 

algo em uníssono: o vínculo com as famílias. 

A SEMED esteve preparando desde o dia 19 de março de 2020 estratégias para oferecer aos 

estudantes a possibilidade de acesso ao conteúdo das disciplinas, caso a suspensão das atividades 

escolares pudesse se estender, fato que se confirmou pois estamos no mês de junho do referido ano. 

O que os pais estão vivenciando, não importa em qual nível de ensino, é totalmente novo, ainda mais 

para um município com tantas dificuldades de acesso a internet devido a localização, seja educação 

infantil, Ensino fundamental ou médio, ninguém nunca passou pela experiência das aulas online, 

considerando o que Diz o artigo 205 da Constituição Federal de 1988: " A educação, direito de todos 

e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando 



 
ESTADO DO AMAPÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

GABINETE DA SECRETÁRIA 

38 
 

ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação 

para o trabalho".  

  O acompanhamento familiar na vida escolar dos estudantes sempre foi um desafio no processo 

de ensino e aprendizagem e de repente os pais tiveram que se apropriar do processo educacional com 

orientações e monitoramento dos professores, este artigo nunca foi tão significativo quanto nesse 

período de pandemia, porém devemos considerar que nem todos os pais são alfabetizados e nem todos 

os discentes moram com seus pais, muitos residem com parentes e avós. 

As escolas não estão usando o ensino a distância como ferramenta, mas a situação 

às dificuldades de instituições e professores. Cada escola se organizou e está se organizado e é 

importante manter o vínculo com a família e a rotina de estudos do aluno. Ressalta-se que 

infelizmente o ensino na rede municipal não possui uma plataforma de ensino online, possui um 

planejamento para publicações nas redes sociais de atividades previamente propostas e organizadas 

pelas equipes das escolas e SEMED. Tudo que está sendo proposto será incluído em planilha 

normatizada para prestação de contas das aulas. Quando elas voltarem, as escolas terão de apresentar 

esses resultados ao Conselho Municipal de Educação para validação. 

Os componentes curriculares devem ser trabalhados de forma remota e serem documentados 

com metodologia adequada. Há pais com dificuldades, por exemplo, e para eles algumas escolas estão 

fazendo um kit com atividades semanais, que ele passa e pega na porta da instituição, sempre 

respeitando as medidas de prevenção ao Coronavírus. De uma forma ou outra, cada escola tenta suprir 

essa falta de aulas propondo possibilidades de atendimentos.  

Outro problema observado é a inaptidão dos professores em montar aulas online e publicá-las nas 

redes sociais, isso requer uma especialização para aprimoramento dos docentes nesse sentido, uma 

estrutura e equipamentos de qualidade mínima e também uma equipe ou núcleo de tecnologia 

educacional, que hoje a secretaria municipal de educação não possui. 

Vale destacar que toda a carga horária deverá ser cumprida, o que poderá ser feito em recessos 

e feriados, considerando o parecer 005 do Conselho Nacional de Educação homologado pelo 

Ministério da educação e segundo a Lei de Diretrizes e Bases caso a suspensão das aulas se estendesse 

por vários meses, os 200 dias letivos obrigatórios poderiam ser flexibilizado em até 25%, desde que 

fosse mantido o mínimo de 800 horas de aula aos estudantes. Foi o que estabeleceu a MP 934, 

apresentada pelo governo federal, que criou normas excepcionais para o ano letivo na educação básica 

e no ensino superior em decorrência das medidas de enfrentamento da epidemia de Coronavírus. 

Para a creche e educação infantil, nada é diferente. Atividades escolares devem ser passadas 

para serem feitas em casa, sobretudo em se tratando das crianças de 4 e 5 anos, cuja escolaridade é 

obrigatória. As creches e escolas estão proporcionando canal de comunicação via WhatsApp para os 

pais ligarem e tirarem dúvidas, mas destacamos que nem todos dão retorno ou participam.  

Para as escolas de 6º ao 9º ano o desafio ainda é grande pois trabalham com componentes 

curriculares e os professores lecionam em mais de uma turma e diferentes ano/série em média o 

número de aluno sempre equivale ao quantitativo de matriculados. 
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Nesse contexto de desenvolver atividades remotas ainda encontramos a dificuldade para 

acompanhamento das turmas que estão sem professores, uma vez que erma contratados e foram 

suspensos ao tempo que as aulas foram interrompidas. Esta realidade não é somente das escolas da 

área urbana, na área rural o total de professores lotados na educação infantil aos anos iniciais do 

ensino fundamental são em sua totalidade correspondente a 90% do quadro de docentes, ainda 

podemos citar a situação do ensino modular que nenhuma legislação orienta quanto a efetivação neste 

período. Segue anexo o levantamento de atividades desenvolvidas na rede municipal e as pesquisas 

realizadas na rede.  

Para responder as angustias do sistema e órgãos de acompanhamento e controle, 

responderemos algumas questões específicas abaixo: 

1 . Em virtude da pandemia e da complexidade em oferecer atividades presencias nas escolas 

municipais, a SEMED encaminhou a proposta de calendário letivo para o Conselho Municipal de 

Educação – CME, que após análises e adequações aprovou o calendário com a resolução 004/2020, 

de 21 de dezembro de 2020 com o início das aulas para o dia 01 de fevereiro de 2021, de forma não 

presencial. Plano em anexo. 

1.1 – Quanto as medidas sanitárias, pedagógicas e administrativas adotadas para garantir o 

cumprimento dos protocolos de segurança, informamos que já distribuímos para as escolas álcool 

líquido e em gel, face Shields, termômetro e materiais de limpeza para o início das atividades 

escolares, bem como orientações pedagógicas, conforme o plano de anexo e todas as orientações 

administrativas, como lotação, uso de EPI’S, distanciamento e escala de trabalho. 

1.2 – Quanto a aquisição de materiais de segurança sanitária, pedagógica e administrativa, 

informamos que com o recurso do PSE a Secretaria de saúde realizou a aquisição de 12.000 máscaras 

reutilizáveis para serem distribuídas aos alunos no retorno presencial, 1.800 litros de álcool em gel, 

1.800 litros de álcool líquido, 25 termômetros, 1.000 cartazes com as medidas de prevenção a covid 

e 1.000 face Shields. Esse material foi entregue a SEMED em evento oficial no dia 25 de janeiro e 

parte desse já foi encaminhado para as escolas. Informamos também que as escolas municipais 

receberam o recurso PDDE – EMERGENCIAL para investimento em prevenção à covid. As escolas 

já realizaram seu plano de aplicação e estão dependendo de alinhamento com o Banco do Brasil para 

os investimentos, conforme planilha anexa. 

1.3 – Quanto as reformas e melhorias nos ambientes escolares, informamos que já realizamos os 

reparos nas escolas: Nazaré Mineiro, Tereza Teles, Marilza, João Queiroga e Weber Eider e estamos 

concluindo o piso em Korodum na Escola Santa Lucia. Estamos com a publicação do edital de 

licitação para reforma e ampliação da Creche Arco Iris, Creche Mundo Encantado e Escola Santa 

Lucia. Estamos concluindo o processo para encaminhar para licitação de MANUTENÇÃO 

PREDIAL, para licitar a empresa que fara a manutenção em nossas escolas. 

1.4 – Quanto a capacitação dos profissionais de educação para o retorno as atividades presenciais, 

todas as orientações quanto ao protocolo padrão foram discutidas e repassadas aos diretores e 

pedagogos das escolas, tendo em vista que nesse momento só estamos trabalhando com adultos. As 

formações estão previstas no nosso plano anexo. 
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1.5 – Quanto aos problemas estruturais ou de conservação existentes que não contam com as 

condições adequadas para o retorno presencial, destacamos a escola Weber Eider e Escola João 

Queiroga, pois as mesmas só possuem um corredor de acesso.  

1.6 – Em relação as demais informações, gostaria de citar que estamos acompanhando o 

comportamento da pandemia, receosos com essa nova cepa e com o aumento dos casos em nosso 

município, porém esperamos ansiosamente pela vacinação em todos os profissionais de educação, 

visto que no plano de vacinação do governo do estado está previsto a vacinação dos professores entre 

01 e 25 de março.  

  

EM RELAÇÃO A MERENDA ESCOLAR: 

A Secretaria Municipal de Educação visando cumprir a Lei Federal nº 13.987, de 7 de abril 

de 2020, que alterou a Lei nº 11.947/2009, para autorizar, em caráter excepcional, a distribuição de 

gêneros alimentícios adquiridos com recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar 

(PNAE) aos pais ou responsáveis dos estudantes das escolas públicas de educação básica e buscando 

atender da melhor maneira possível nossa clientela, a SEMED elaborou o Plano de Contingência 

para Distribuição de Alimentos para as Famílias dos Alunos da Rede Municipal, que foi 

encaminhado  e aprovado pelo Conselho de Alimentação Escolar – CAE. Plano esse que prevê o 

atendimento para as famílias entre os meses de abril e julho, todas as famílias dos alunos matriculados 

na rede municipal de ensino. 

Lembramos que o Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE é gerenciado pelo 

Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, autarquia federal vinculada ao Ministério 

da Educação, atende os alunos de toda a rede pública da educação básica (educação infantil, ensino 

fundamental, ensino médio e educação de jovens e adultos) matriculados em escolas públicas, 

filantrópicas e em entidades comunitárias (conveniadas com o poder público), contribuindo para o 

crescimento, desenvolvimento, aprendizagem, rendimento escolar dos estudantes e a formação de 

hábitos alimentares saudáveis.  

O PNAE tem caráter suplementar à educação sendo executado por meio de repasses 

financeiros aos entes federados em 10 parcelas anuais, com base no Censo Escolar realizado no ano 

anterior ao do atendimento e desde 2009, no mínimo, 30% dos repasses do FNDE para o PNAE 

devem ser investidos na aquisição de produtos da agricultura familiar. Em Laranjal do Jari, a Câmara 

de Vereadores aprovou o acréscimo de 10% nesse valor, assim 40% dos recursos recebidos são 

investidos na aquisição de produtos da agricultura familiar.  

Gostaríamos de destacar que, o valor repassado pelo Governo Federal para os alunos, para 

alimentação escolar por dia, por modalidade corresponde a: Creche: R$ 1,07; Pré-escola: R$ 0,53; 

Ensino fundamental: R$ 0,36; Educação de jovens e adultos: R$ 0,32 e o Atendimento Educacional 

Especializado R$ 0,53. Nesse primeiro semestre, recebemos o total de R$: 387.855,60 (trezentos e 

oitenta e sete mil, oitocentos e cinquenta e cinco reais e sessenta centavos) conforme tabela abaixo: 

Informamos que o valor recebido do total recebido no 1º semestre de R$: 387.855,60, 40% 

deve ser investido na aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar, o que corresponde a 

http://www.in.gov.br/web/dou/-/lei-n-13.987-de-7-de-abril-de-2020-251562793?inheritRedirect=true&redirect=%2Fweb%2Fguest%2Fsearch%3FqSearch%3D13.987%252C%2520de%25207%2520de%2520abril%2520de%25202020
http://www.in.gov.br/web/dou/-/lei-n-13.987-de-7-de-abril-de-2020-251562793?inheritRedirect=true&redirect=%2Fweb%2Fguest%2Fsearch%3FqSearch%3D13.987%252C%2520de%25207%2520de%2520abril%2520de%25202020
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R$:155.142,24, valor esse que contínua em conta, pois estamos no planejamento do retorno as 

atividades letivas. Sendo assim, o valor para aquisição dos demais itens de alimentação 

correspondente aos 60% é de R$:232.713,36. Em virtude da incerteza quanto ao retorno das 

atividades presenciais o recurso relativo ao 2º semestre não foi utilizado na totalidade, ficando para 

reprogramação no exercício de 2021. 

Considerando as incertezas em decorrência da pandemia, a ameaça de queda na arrecadação 

de impostos e visando atender todas as famílias realizamos o levantamento de matrículas junto a as 

escolas onde chegamos ao número aproximado de 5.918 alunos matriculados na cidade e 393 alunos 

matriculados no campo, totalizando 6.100 alunos. Assim a secretaria organizou o planejamento de 

distribuição de kits por família, sendo que 4.300 famílias na cidade e 246 famílias no campo, no total 

de 4.546 famílias. 

Considerando o cronograma de repasses do governo federal e reiterando que a Lei orienta a 

aplicação dos RECURSOS FEDERAIS e não de recursos próprios, realizamos o planejamento para 

atender as famílias por etapas distribuídas entre os meses de abril a julho, efetuando as compras de 

acordo com o repasse. 

Destacamos que a SEMED realizou diversas reuniões nesse período com diretores das escolas 

municipais, equipe técnica da secretaria, com o Conselho de Alimentação Escolar - CAE, buscando 

definir melhor estratégias para distribuição de alimentos as famílias da rede, bem como informamos 

via WhatsApp ao Ministério Público na pessoa da Doutora Samile, que na 1ª etapa encaminhou um 

técnico do MP para acompanhar nossa equipe e no mês de julho encaminhamos para a Defensoria 

Pública e ao Ministério Público, via e-mail, o relatório de atendimento da 1ª a 5ª etapa com a relação 

assinada pelos responsáveis por escola, bem como o plano de contingência e demais documentos 

relacionados a distribuição. 

O resultado das reuniões e alinhamentos geraram a definição das estratégias a serem seguidas 

conforme descrição abaixo: 

❖ A SEMED fara a conclusão do Levantamento de todas as famílias dos alunos matriculados na 

rede municipal, por escola; 

❖ A distribuição terá como prioridade as famílias das escolas da parte baixa da cidade, 

considerando a elevação no nível do Rio Jari - (mês de abril); 

❖ A SEMED fará o planejamento de compra dos Kits de alimentação de acordo com os recursos 

do PNAE e recurso próprio, não utilizando os 40% do recurso destinado para a aquisição de 

alimentos da agricultura familiar; 

❖ A SEMED encaminhará para as escolas os kits e estas são as responsáveis pela distribuição 

dos produtos, seguindo como critério a relação das famílias dos alunos matriculados, em ordem 

alfabética. Caso a família tenha sido beneficiada na primeira distribuição dos kits montados com 

os alimentos do almoxarifado, onde os critérios de distribuição adotados pelos diretores foi a 

condição financeira do aluno, a direção deve chamar a família seguinte; 

❖ A escola que definir critérios diferentes ao acordado em reunião, deve informar aos pais e 

alunos da sua escola via grupos de WhatsApp ou outro meio de comunicação que achar pertinente. 
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❖ As escolas são responsáveis por contactar as famílias para comunicar a entrega no dia e horário 

previamente agendado evitando aglomeração; 

❖ As escolas são responsáveis por comunicar aos pais e responsáveis os que receberam e os que 

ainda irão receber o kit de alimentação, devendo este planejamento ser o mais claro e transparente 

possível. 

❖ A relação de entrega deve ser assinada pelo responsável, comprovando e assegurando a 

regularidade e veracidade do fornecimento, sendo de responsabilidade da escola a entrega e 

organização do relatório de distribuição dos kits de alimentos na sua comunidade escolar. 

❖ A Secretaria de Educação é responsável pela aquisição de kit’s para serem distribuídas as 

demais famílias; 

O Kit de alimentação é composto de 21 itens básicos, conforme planilha abaixo: 

02- Pacotes de leite em pó integral  

02- Litros de óleo  

02-Kg de arroz branco  

02-Kg de feijão carioquinha  

02-Kg de açúcar  

02-Pacotes de café em pó  

01-Pacotes de milharina  

02-Pacotes de biscoito salgado  

02-Pacotes de macarrão  

02-Kg de farinha  

02-Latas de sardinha  

 

Sempre orientamos quanto aos cuidados na distribuição dos kit’s como: 

✓ Observar a saúde de todos os envolvidos na distribuição e reforçar a higiene pessoal e 

cuidados ao tossir, espirrar ou manipular o rosto; 

✓ Observar o uso de máscaras e luvas; 

✓ Evitar aglomerações de pessoas; 

✓ Não leve crianças quando for buscar o kit; 

✓ Higienize das mãos com água, sabão e álcool em gel 70%; 

Sabemos que toda distribuição tem seus sucessos e desafios, nesse caso, nossos diretores 

encontraram famílias com contatos desatualizados, que não residiam mais no endereço informado, 

mesmo a escola fazendo inúmeras tentativas. 

Visando dar transparência e atender todas as famílias da rede municipal, encaminhamos o 

relatório prévio de distribuição para o Conselho Municipal de Alimentação Escolar que, em reunião 

extraordinária no dia 20 de agosto deliberou a continuação do atendimento pelas escolas das famílias 

não localizadas por mais 30 dias. 
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Todas as etapas foram amplamente divulgadas nas nossas redes sociais e nos grupos de 

WhatsApp das escolas. Em diversas vezes nossos diretores fizeram um esforço enorme em busca da 

família para atender, e em alguns casos não tiveram êxito. Contudo reitero a transparência, o esforço 

e o empenho da SEMED com sua equipe técnica e todos os diretores das escolas municipais com suas 

equipes, que muitas vezes foram mal interpretados, por estarem trabalhando, fazendo a diferença na 

vida de muitas famílias. 

 

 

DISTRIBUIÇÃO DE MATRICULAS E ALUNOS ALCANÇADOS OU NÃO ALCANÇADOS POR 

UNIDADES ESCOLAR. 

 

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES: 

Taxa de Alunos Alcançados e Não Alcançados da Rede Municipal - 75% 

Taxa de Alunos Alcançados na Educação Infantil - 82% 
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Taxa de Alunos Alcançados no Ensino Fundamental Anos Iniciais - 89% 

Taxa de Alunos Alcançados no Ensino Fundamental Anos Finais - 71% 

Taxa de Alunos Alcançados na Educação De Jovens E Adultos - 32% 

 

b) Justificativas para a não execução de ações ou não atingimento de metas se for o caso;  

 - As ações planejadas no início do ano letivo foram realinhadas em virtude da pandemia e a 

suspensão das atividades presenciais nas escolas. 

 

 

 

c) Impactos dos resultados das ações nos objetivos estratégicos da unidade.  

A pandemia provocada pelo novo Coronavírus gerou diversos impactos na educação, tanto 

para estudantes quanto para as instituições de ensino municipal de Laranjal do Jari. Diante do risco 

representado pelas aglomerações, que são comuns no modelo presencial, as autoridades decretaram 

medidas bastante rígidas, começando pela suspensão das aulas presenciais. 

A tecnologia e ensino através do WhatsApp se tornaram aliados para a garantia de direito de 

acesso a educação, mas enfrentou barreiras como desigualdade social e dificuldades de acesso a 

internet. Fechamento das instituições de ensino, toda a dinâmica de aulas, exercícios, avaliações e 

reordenamento curricular teve de ser reordenada. 

 Os Efeitos foram sentidos por professores e alunos, em que muitos não possuem e não 

utilizavam qualquer mecanismo digital antes da Pandemia. Uma estratégia bem-sucedida para manter 

a proximidade entre educadores e estudantes é utilizar aplicativos como o WhatsApp e produção de 

materiais apostilados para que possam se comunicar durante o período de isolamento social, assim 

minimizar a qualquer situação de exclusão social, a fim de incluir alunos que não têm acesso à 

internet, principalmente em áreas rurais, uma parcela expressiva dos estudantes não conta com acesso 

à rede, caracterizando o primeiro grande desafio para as escolas. Outro ponto delicado é a orientação 

dos estudantes, que acaba sendo feita a qualquer hora do dia ou da noite. 

  

IMPACTOS NEGATIVOS  

✓ Despreparo do sistema público educacional, escolas, professores, alunos e famílias; 

✓ Inacessibilidade a tecnologias educacionais; 

✓ Famílias estavam distantes da escola; 

✓ Dificuldades em manter os alunos e famílias engajadas com as aulas suspensas; 

✓ Dificuldades de acesso à internet; 

✓ Inovação acelerada. 

 

IMPACTOS POSITIVOS 

✓ suporte mínimo necessário para o oferecimento do ensino remoto; 

✓ Ressignificação da Pratica e Processo de ensino e aprendizagem; 

https://fia.com.br/blog/coronavirus/
https://sae.digital/aulas-remotas/
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✓ Ampliação do uso da tecnologia como aliada do aprendizado; 

✓ Trabalhar a responsabilidade na utilização da internet e dos recursos digitais; 

✓ Autonomia e protagonismo dos estudantes e famílias na realização das atividades 

pedagógicas não presenciais; 

 

2.4 Informações Sobre Indicadores Utilizados pela Unidade Jurisdicionada para Monitorar e 

Avaliar a Gestão 

A SEMED realizou o monitoramento das atividades desenvolvidas nas escolas da rede 

municipal, observando o número de alunos alcançadas e a metodologia desenvolvida. O 

monitoramento foi regulamentado por meio da portaria 058/2020/GAB/SEMED que instituiu a 

equipe Técnica para monitorar todas as escolas. 

A atuação docente faz uso de recursos digitais, internet, aplicativos e para os discentes que 

não tem acesso aos recursos citados são distribuídos materiais apostilados estruturados com 

cronogramas de atividades quinzenais. Os pais/responsáveis comparecem à escola, assinam o termo 

de compromisso, no intuito de comprovar a responsabilidade na realização e acompanhamento das 

APNP (Atividades Pedagógicas não Presenciais) 

O ano letivo de 2020, iniciou em 17 de fevereiro com atividades presenciais, sendo suspenso 

no dia 19 de março de 2020 pelo decreto nº049/2020 – GAB/PMLJ e o retorno não presencial iniciou 

em 01 de setembro de 2020. 

Na Educação Infantil, considerando a especificidade de cada escola, foi construído pelos 

professores o material apostilado devidamente estruturado de acordo com o nível das crianças de 

acordo com os Campos de experiência previstos no Referencial Curricular Amapaense. 

No Ensino Fundamental, as atividades foram planejadas em vídeos aulas em consonâncias 

com o PNLD DIDÁTICO, material estruturado do Programa Criança Alfabetizada e Programa de 

Aprendizagem no Amapá (PAAP) referente aos componentes curriculares da Matriz Curricular de 

acordo com o Referencial Curricular Amapaense. 

Em todas as etapas da educação básica, os alunos foram orientados via WhatsApp ou 

presencial no momento de entrega das apostilas, receberam juntamente com as tarefas a rotina 

estruturada de estudo em casa. Na Educação Especial e inclusiva o professor do ensino regular 

realizava o planejamento em conjunto com o(a) professor(a) do Atendimento Educacional 

Especializado (AEE), na elaboração das atividades adaptadas de acordo com a necessidade 

educacional especifica de cada aluno e quando necessário, após agendamento, os pais recebiam 

orientações presenciais para a realização das atividades.  

O planejamento de entrega e devolutiva sempre organizado de forma quinzenal de acordo com 

os protocolos de segurança e prevenção na pandemia. 

Art. 4º Quanto ao cômputo de carga horária das Atividades Pedagógicas Não Presenciais relativo ao 

calendário escolar 2020, serão observados os seguintes parâmetros: 

I – Aulas presenciais (de 17 de fevereiro a 18 de março de 2020) e Aulas remotas (de 19 de março 

a 31 de agosto de 2020) - de acordo com o que dispõe a Matriz Curricular e normas locais vigentes, 
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isto é, 4 (quatro) horas diárias para a Educação Infantil/Ensino Fundamental I e 5 (cinco) horas-

aulas diárias para o Ensino Fundamental II; 

II – Aulas Remotas (de 01 de setembro a 23 de dezembro de 2020): 

a) Educação Infantil – até o limite de 4 (quatro) horas diárias; 

b) Ensino Fundamental I – até o limite de 5 (cinco) horas diárias; 

c) Ensino Fundamental II – até o limite de 6 (seis) horas diárias. 

 

 

ORIENTAÇÕES QUANTO A AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM: 

 

 Para melhor estruturação de propostas de recuperação de aprendizagem dos alunos será 

realizada uma avaliação diagnóstica com os alunos a partir do 2º ano do Ensino Fundamental a 4º 

etapa da Educação de Jovens e Adultos, através do Regime de Colaboração em parceria com 

CAED/UFJF, somente com os componentes Lingua Portuguesa e Matemática. 

 As escolas em suas propostas de avaliação durante as aulas remotas, poderão usar de uma ou mais 

sugestões abaixo: 

❖ CONSTRUA RUBRICAS DE APRENDIZAGEM: A rubrica é uma ferramenta muito útil 

para acompanhar o desenvolvimento de habilidades. Tipicamente organizada em uma tabela, ela 

reúne critérios de avaliação conforme os objetivos de aprendizagem esperados para uma determinada 

atividade. (É feito uma graduação do que o aluno consegue fazer, aquilo que ele está desenvolvendo 

e o que ele ainda não aprendeu); 

❖ ELABORE PEQUENOS QUESTIONÁRIOS: Uma das facilidades que o ambiente digital 

pode trazer para a verificação da aprendizagem é a elaboração de formulários ou “quizzes”.  

❖ MONTE PORTFÓLIOS COM A TURMA: Os portfólios também são ótimas estratégias para 

reunir a produção dos alunos e acompanhar o desenvolvimento deles durante um período letivo; 

❖ PEÇA PARA OS ALUNOS FAZEREM AUTOAVALIAÇÕES: Ouvir o aluno também é 

fundamental para construir uma avaliação mais completa, principalmente no período de 

distanciamento social. A autoavaliação é uma das ferramentas mais poderosas da avaliação formativa. 

Além das sugestões acima, apresentamos cinco tipos de avaliações mais usadas em todo o 

processo de aprendizagem, e principalmente nesse momento de aulas não presenciais: 

a)  AVALIAÇÃO QUALITATIVA: Ao invés de atribuir notas baseadas em índices de acertos 

e erros, é possível avaliar as entregas das tarefas da mesma forma que as atividades de casa são 

avaliadas. É válido destacar que não devemos nos ater a um processo avaliativo pautado apenas na 

atribuição de notas de 0 à 10.  

b) AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICA: Esta avaliação é usada para “diagnosticar” o que o aluno 

sabe e o que não sabe. A avaliação diagnóstica normalmente acontece no início de uma nova fase da 

educação e abrange tópicos que serão ensinados aos alunos nas próximas aulas.  
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c) AVALIAÇÃO FORMATIVA: Esse tipo de avaliação é usada para medir a aprendizagem do 

aluno durante a aula. Ela é informal, vale pouca nota, é utilizada ao longo de uma palestra e é 

desenvolvida para dar aos alunos a oportunidade de mostrarem que compreenderam o assunto.  

d) AVALIAÇÃO COMPARATIVA: Esta avaliação é usada para verificar se os alunos dominam 

um tópico do conteúdo. A avaliação comparativa é aplicada durante ou depois de uma aula e, abrange 

uma parte do material. Ao contrário das avaliações diagnósticas, os alunos devem dominar o conteúdo 

da avaliação comparativa. 

e) AVALIAÇÃO SOMATIVA: Esta avaliação é utilizada como uma forma de controle no final 

do ano ou curso para avaliar quantos conteúdos os alunos aprenderam no geral. Esse tipo de avaliação 

é semelhante à avaliação comparativa, mas abrange tudo o que os alunos aprenderam ao longo do 

ano. Elas são aplicadas para todos os alunos em sala de aula, para que todos tenham uma oportunidade 

igual de demonstrarem o que sabem. 

 

2.5. Sítio Eletrônico  

  Para consulta das peças orçamentárias – Plano Plurianual –PPA, Lei de Diretrizes 

Orçamentárias – LDO e Lei Orçamentária Anual – LOA. http://www.laranjaldojari.ap.gov.br/ 

 

3. ESTRUTURAS DE GOVERNANÇA E DE AUTOCONTROLE DA GESTÃO  

3.1. Informações Sobre a Estrutura Orgânica de Controle 

• A Prefeitura Municipal de Laranjal do Jari não possui em seu organograma função de auditor, 

no entanto essa função vem sendo desempenhada pelo Assessor de Controle Interno. 

• Assessoria de Controle Interno criada pela Lei Municipal nº 430 de 28 de dezembro de 2012.  

• A Estrutura Organizacional da Assessoria de Controle Interno do Município de Laranjal do 

Jari será a seguinte: 

 

I. NÍVEL DE ASSESSORAMENTO INTERMEDIÁRIO.  

1. Quadro 5 - Assessor de Controle Interno. 

UJ Estrutura Responsável Decreto 

CENTRALIZADA 
Assessor de Controle 

Interno 
Jucelino Rebouças Ribeiro 247/2018 

Fonte: Matriz de Informações Assessoria de Controle Interno - Dez/2020 

3.2. Informações Sobre o Funcionamento do Sistema de Controle Interno 

• A Unidade Jurisdicionada não possui um sistema de controle interno e sim uma assessoria de 

controle interno que está vinculada ao Gabinete do Prefeito. 

 

a) A assessoria de controle interno procede com o controle e fiscalização com atuação prévia, 

concomitante e posterior aos atos administrativos. 

http://www.laranjaldojari.ap.gov.br/
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b) Avaliação da ação governamental e da gestão fiscal dos administradores por intermédio da 

fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial. 

c) Avaliação das metas previstas no PPA; Coordenação da eficiência e eficácia da gestão 

orçamentária; Normatização, sistematização e padronização dos procedimentos operacionais; 

Coordenação e avaliação da execução dos programas de governo. 

d) As informações e comunicação da assessoria de controle interno são feitos através de 

Instruções Normativas (IN), pareceres e circulares. 

e) É feito através do cumprimento do fluxograma dos processos administrativos e através de 

solicitações de informações às secretarias e departamentos dos processos em andamento. 

  

 

3.3 - Informações Sobre a Remuneração/Subsídio dos Administradores  

NOME FUNÇÃO VÍNCULO REMUNERAÇÃO 

Antonina Oliveira Soares Secretária Municipal de 

Educação 

Comissionado R$ 4.000,00 

Rosilene Cardoso Rebelo 

Lima 

Secretária-adjunta 

Municipal de Educação 

Comissionado R$ 3.000,00 

Wagner Rodrigues de 

Oliveira 

Gerente Administrativo e 

Financeiro 

Comissionado R$ 2.200,00 

Fonte: RH/SEMED/PMLJ 

 

3.3.Informações Acerca da Estrutura e das Atividades do Sistema de Correição da Unidade. 

Essa secretaria não possui Controle Interno. Essa função e feita pela Assessoria de Controle 

Interno (ACI) e que é um órgão vinculado a Prefeitura de Laranjal do Jari.  

3.4.Informações Quanto ao Cumprimento da Ordem Cronológica de Pagamentos e Justificativas 

sobre Eventuais Antecipações.  

- Quanto ao cumprimento cronológico obedece a ordem de empenho, liquidação e pagamento. 

Sobre antecipações não houve no período de 2020. 

3.6.  Informação Referente a Publicação em Sítio Eletrônico Oficial da Ordem Cronológica de 

Pagamento. 

As informações podem ser verificadas no site da prefeitura 

http://www.laranjaldojari.ap.gov.br/ 

 

3.7. Informações sobre Indicadores de Transparência entre outros Indicadores de Gestão  

 - Não se aplica a secretaria 

 

3.8.  Informações Sobre a Implantação do Sistema Integrado de Gestão Administrativa – 

SIGA 

http://www.laranjaldojari.ap.gov.br/
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- Não se aplica a secretaria.  

 

 

 

 

4 - PROGRAMAÇÂO E EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA  

4.1 - Relação dos Programas do Plano Plurianual Vigente 

Em resposta aos itens “a”, “b”, “c”, e “d”, A Secretaria Municipal de Educação é uma secretaria 

vinculada a prefeitura de Laranjal do Jari, que por força da sua natureza jurídica não se aplica as 

informações contidas nestes itens. 

A secretaria Municipal de Finanças – SEMUF é a secretaria responsável por essas informações. 

 

4.2 - Relação das Ações da Lei Orgânica Anual do Exercício   

 Em resposta aos itens “a”, “b”, “c”, e “d”, A Secretaria Municipal de Educação é uma 

secretaria vinculada a prefeitura de Laranjal do Jari, que por força da sua natureza jurídica não se 

aplica as informações contidas nestes itens. 

      A secretaria Municipal de Finanças – SEMUF é a secretaria responsável por essas 

informações. 

 

4.3 – Demonstração e Análise do Desempenho da Unidade na Execução Orçamentária e 

Financeira 

 Em resposta aos itens “a”, “b”, “c”, “d”, “e” e “f”, A Secretaria Municipal de Educação é uma 

secretaria vinculada a prefeitura de Laranjal do Jari, que por força da sua natureza jurídica não se 

aplica as informações contidas nestes itens. 

A secretaria Municipal de Finanças – SEMUF é a secretaria responsável por essas informações. 

 

5 - TÓPICOS ESPECIAIS DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA 

A Secretaria Municipal de Finanças (SEMUF) é a responsável pela as informações desse item, 

pois a Secretaria Municipal de Educação (SEMED) é uma secretaria vinculada a prefeitura de 

Laranjal do Jari, que por força da sua natureza jurídica não se aplica as informações contida neste 

item.  

5.1 – Informações sobre as Transparências 

Em resposta aos itens “a”, “b”, “c”, e “d”, A Secretaria Municipal de Educação é uma secretaria 

vinculada a prefeitura de Laranjal do Jari, que por força da sua natureza jurídica não se aplica as 

informações contidas nestes itens. 

A secretaria Municipal de Finanças – SEMUF é a secretaria responsável por essas informações. 

 

5.2   Informações sobre a Utilização de Contas Bancárias e a Concessão e Suprimento de 

Fundos 
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Esta secretaria não utiliza contas bancárias e nem Concessão de Suprimentos de Fundos. 

 

5.3 – Relação de Contratos de Operações de Crédito Realizada no Período 

A secretaria Municipal de Finanças – SEMUF é a secretaria responsável por essas informações. 

 

5.4  - Informações sobre de Gestão se Precatórios  

A Procuradoria Jurídica do Município (PROJUR/PMLJ) é o órgão responsável por essas 

informações. 

 

6. GESTÃO DE PESSOAS, TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA E CUSTOS 

RELACIONADOS. 

6.1 - Informações sobre a Estrutura de Pessoal da Unidade  

a) Demonstração da estrutura de pessoal da unidade: incluindo cargos efetivos, comissionados, 

indicando a regulamentação normativa que disponha a respeito, a carga-horária, o quantitativo 

previsto em lei, esclarecendo o grau de ocupação, vacância e eventuais afastamentos.  

 

MAPA GERAL DE SERVIDORES DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL POR CATEGORIA EM 2020 

FUNÇÃO 
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TOTAL 

AG ADMINSTRATIVO 26 3     29 

AG PATRIONIAL   20     20 

AUX. PROFESOR 2 66     68 

AUX. PORTARIA 4       4 

AUX. ADMISTRATIVO         0 

DIRETOR       15 15 

MERENDEIRA 43 27     70 

NUTRICONISTA 1       1 

PEDAGOGO 17 4     21 

PISCICÓLOGA   1     1 

PROFESSOR 316 127     443 

RECEPCIONISTA 1 1     2 

SECRETÁRIO       14 14 

MOTORISTA 3       3 

SERV GERAIS 48 67     115 

TEC INFORMATICA   1     1 

SECRETÁRIA     2   2 

ASSESSORIA JIRÍDICA     1   1 
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GERENTE     6   6 

COORDENADOR     17   17 

TOTAL 461 320 26 29 836 

Fonte: RH/SEMED/PMLJ 

 

b) Discriminação em valores globais da despesa de pessoal da unidade e sua evolução nos últimos 3 

anos, classificados de acordo com a natureza dos vínculos jurídicos previstos na estrutura. 

DESPESAS COM REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DA EDUCAÇÃO  

 2018 2019 2020 

VÍNCULO DESPESAS DESPESAS DESPESAS 

EFETIVO R$ 23.421.149,83 R$ 24.413.232,71 R$ 25.627.137,82 

COMISSIONADO R$ 877.936,54 R$ 802.608,14 R$ 757.917,16 

CONTRATO R$ 5.480.464,78 R$ 4.999.357,86 R$ 3.159.499,39 

FOPAG GERAL R$ 29.779.551,15 30.215.198,71 R$ 29.544.554,37 

Fonte: RH/SEMED/PMLJ 

 

c) Composição do quadro de servidores inativos e pensionistas;  

Não se aplica, nesta unidade gestora. 

 

d) Providências adotadas para identificar eventual acumulação remunerada de cargos, funções e 

empregos públicos vedada pelo art. 37, incisos XVI e XVII, da Constituição Federal (nas redações 

dadas pelas Emendas Constitucionais nos 19/98 e 34/2001);  

O Núcleo de Gestão de Pessoas (NGP, utiliza declaração de vínculo, obedecendo as vedações 

previstas em lei, adotando providências nos casos identificados de acumulação remunerada de cargos, 

funções e empregos públicos;  

 

e) Providências adotadas nos casos identificados de acumulação remunerada de cargos, funções e 

empregos públicos, nos termos do art. 135 da Lei nº 066/1993;  

Identificada a acumulação ilegal de cargos ou a incompatibilidade de cargos instaura-se 

processo administrativo para providencias cabíveis na forma da legislação pertinente. 

 

f) Informações sobre a gestão de pessoas praticadas na unidade, indicando as iniciativas ou atividades 

relacionadas à seleção, capacitação, remuneração, motivação e avaliação de pessoal.  

A gestão de pessoas e da SEMED, considera os princípios da legalidade, com admissão do 

quadro de pessoal através de concurso público, contrato temporário previsto em lei especifica          

(Lei Municipal Nº 856/2020-GAB/PMLJ), avaliação de desempenho em conformidade com a Lei 

Municipal 850/2019-GAB/PMLJ, e Regulamentada pelo Decreto Municipal 456/2019-GAB/PMLJ. 

 

g) Indicadores gerenciais sobre recursos humanos.  
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ESTATÍSTICA DE PROMOÇÃO DE SERVIDORES EFETIVOS NA CARREIRA 

ORDEM DESCRIÇÃO QUANTITATIVO 

01 
Concessão de promoção por titulação de nível técnico dos servidores 

auxiliar em educação 
03 

02 
Concessão de promoção por titulação de nível superior dos servidores 

auxiliar em educação 
14 

03 
Concessão de promoção por titulação de pós-graduação dos servidores do 

magistério –A para C 
24 

04 
Concessão de promoção por titulação de pós-graduação dos servidores do 

magistério –C para D 
25 

05 
Regularização de titulação de pós-graduação dos servidores do magistério 

–C para D 
84 

06 Readaptação funcional de servidores por motivo de saúde. 05 

07 
Servidores aprovados em avaliação de desempenho institucional e 

progredidos em níveis de carreira 
421 

Total de servidores atendidos 576 

Fonte: RH/SEMED/PMLJ 

6.2. Informações sobre os contratos administrativos, terceirização de mão de obra e quadro de 

estagiários. 

EVOLUÇÃO DOS CONTRATOS DA EDUCAÇÃO 

CATEGORIA 
 

2018 

 

2019 

 

2020 

AG ADMINSTRATIVO 10 0 3 

AG PATRIONIAL 19 20 20 

AUX. PROFESOR 69 62 66 

MERENDEIRA 23 27 27 

PEDAGOGO 7 4 4 

PROFESSOR (20hs)        131 152 127 

PROFESSOR (40hs) 0 25 0 

PSICÓLOGO 0 1 0 

RECEPCIONISTA 2 1 1 

SERV GERAIS 79 71 67 

TEC INFORMATICA 0 1 1 

TEC ENFERMAGEM 2 2 0 

MOTORISTA RODOVIÁRIO 2 0 0 

TOTAL 344        366 320 
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                    Fonte: RH/SEMED/PMLJ           

6.3. Informações sobre a necessidade de realização de concurso público nos diversos níveis de 

trabalho da administração.  

Há a existência da real necessidade de reposição do quadro permanente de servidores em razão 

da aposentadoria e motivos diversos, um alto quadro de servidores de contrato temporário e 

necessidade de profissionais qualificados de acordo com as funções necessárias para melhoria da 

qualidade da educação. 

 

7. – INFORMAÇÕES SOBRE A GESTÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO PRÓPRIO 

7.1 Informações sobre a gestão da frota de veículos próprios e locados de terceiros 

 Inclusive sobre as normas que regulamentam o uso da frota e os custos envolvidos.  

TRANSPORTE TERCEIRIZADOS ATRAVES DA COOP-LOGISTICA-2020 

ITENS COOPERADO VEÍCULO VALOR ÁREA 

1 DJALMA PESSOA DE ARAGÃO KOMBI R$4.000,00 CIDADE 

2 DANIELE MACHADO DE MORAES KOMBI R$4.000,00 CIDADE 

3 JOSE BENEDITO DA SILVA FERNANDES KOMBI R$4.000,00 CIDADE 

4 RAIMUNDO NONATO LOPES KOMBI R$4.000,00 CIDADE 

5 PAULO SERGIO DE OLIVEIRA KOMBI R$4.000,00 CIDADE 

6 VALDIRENE GAMA DOS SANTOS PARATI R$4.000,00 CIDADE 

7 ARNALDO ESPIRITO ALVES KOMBI R$3.000,00 ÁGUA BRANCA 

8 ELDEM DE CARVALHO ROSSO BARCO R$2.000,00 ARIRAMBA 

9 ANTONIO DELMAR FLEXA FRAZÃO BARCO R$1.600,00 ATURIÁ 

10 GELSICLEY BARROS DE SOUZA LANCHA R$3.100,00 C. MURIACÁ 

11 BENEDITO DA SILVA SANTOS KOMBI R$3.500,00 MARTINS 

VALOR TOTAL R$37.200,00   

TRANSPORTE PROPRIOS DA SEMED/PMLJ 

01 MICRO ÔNIBUS-ADAPTADO ED. ESPECIAL  CIDADE 

02 ÔNIBUS-23 PASSAGEIROS  CIDADE 

03 ÔNIBUS-31 PASSAGEIROS  CIDADE 

04 ÔNIBUS-31 PASSAGEIROS  CIDADE 

05 ÔNIBUS-31 PASSAGEIROS  CIDADE 

06 ÔNIBUS-22 PASSAGEIROS  RURAL 
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 Fonte: SEMED/PMLJ 

7.2 Informações sobre a gestão do patrimônio imobiliário próprio que esteja sob a 

responsabilidade da unidade e dos imóveis locados de terceiros.  

Processo de contratação de empresa especializado em levantamento e tombamento patrimonial 

concluído, Processo nº 11.212/2020-SEMED/PMLJ, NE 202008030001, aguardando a conclusão do 

serviço pela empresa. 

 

7.3 - Relação de prédios alugados  

Para uso da secretaria, identificado pelo menos a finalidade da locação, valor mensal e anual, índice 

de reajuste, vigência do contrato, locador. 

PRÉDIOS ALUGADOS SEMED/PMLJ 

Finalidade Contrato Valor mês Valor Global 
Índice de 

reajuste 

Anexo Escola Terezinha Queiroga 004/2018 R$ 3.000,00 R$ 36.000,00 0,0% 

Conselho Municipal de Educação 001/2018 R$ 1.613,28 R$ 19.359,36 0,0% 

Almoxarifado da Educação Municipal 008/2018 R$ 3.000,00 R$ 36.000,00 0,0% 

Fonte: SEMED/PMLJ 

 

7.4 Relação de controle de aquisição dos bens patrimoniais. 

 Aguardando conclusão do tombamento patrimonial, (processo Nº 11.212/2020-SEMED/PMLJ, NE 

202008030001), para execução do gerenciamento de controle patrimonial. 

 

7.5 Relação de bens de natureza permanente. 

         Não se aplica em razão do estudo patrimonial ainda está em fase de realização. 

 

8 – GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMÇÃO DO CONHECIMENTO  

8.1 – Informações sobre a Gestão de Tecnologia da Informação 

Em resposta aos itens “a”, “b”, “c”, e “d”, A Secretaria Municipal de Educação é uma secretaria 

vinculada a prefeitura de Laranjal do Jari, que por força da sua natureza jurídica não se aplica as 

informações contidas nestes itens. 

A secretaria Municipal de Administração e Planejamento (SEMAP) é a secretaria responsável por 

essas informações. 

 

9. GESTÃO DO USO DOS RECURSOS RENOVÁVEIS E SUSTENTATABILIDADE 

AMBIENTAL 

9.1 – Informações quanto à Adoção de Critérios de Sustentabilidade Ambiental na Aquisição 

de Bens 

       Sem critérios definidos por meios de atos normativos 
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9.2 Informações sobre Medidas Adotadas pelas Unidades que Compõem o Relatório de Gestão 

para a Redução de Consumo Próprio de Papel, Energia Elétrica e Água; 

         A SEMED, promove constantemente a conscientização quanto utilização racional com 

economicidade de papel, água, energia e outros bens indispensáveis ao desenvolvimento da educação 

municipal.  

 

9.3 Informação quanto ao Estabelecimento e Cumprimento do Plano de Gerenciamento de 

Resíduos Sólidos 

• Referente ao plano Municipal de Saneamento Básico, de acordo com a Lei Federal nº11. 

45/2007 e o Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, de acordo com a Lei 

Federal 12.305/2010. Informamos que atualmente estamos em um período de reconstrução, 

melhorias e investimentos da Secretaria de Meio Ambiente e Turismo – SEMMATUR, onde, 

temos como prioridades a construção do Plano Municipal de Saneamento Básico, uma vez 

que, fomos contemplados com o TEDPLAN (Termo de Execução Descentraliza de Planos 

Municipais de Saneamento Básico), termo este firmado entre a FUNASA (Fundo Nacional de 

Saúde) e a UNIFAP (Universidade Federal do Amapá); informo que já se iniciou a elaboração 

do Plano de Saneamento, criado o conselho Municipal de Saneamento Básico, conforme o 

Decreto Municipal 395/2018, criação do Comitê de Coordenação e do Comitê Executivo que 

dispõe sobre o processo de elaboração da Politica Publica de Saneamento e do respectivo 

Plano Municipal de Saneamento do Município de Laranjal do Jari, conforme o Decreto 

Municipal nº 065/2019. 

 

10. CONFORMIDADES E TRATAMENTO DE DISPOSIÇÕES LEGAIS E NORMATIVAS.  

10.1 Informações sobre as Providências Adotadas para Atender às Deliberações Exaradas do 

TCE 

            Até momento não fomos auditados pelo TCE. 

 

10.2 Informações sobre o Tratamento das Recomendações Realizadas pela Unidade de Controle 

Externo 

            Até momento não fomos auditados pelo TCE 

 

 10.3 Informações Referentes o Cumprimento das Obrigações Estabelecidas na Lei 

Complementar 010/1995(Art.97). 

             De acordo com art. 97 da lei complementar n.010/1995 quando solicitado pelo plenário deve 

ser encaminhado ao tribunal, no entanto não houve nenhuma solicitação. Porém, caso necessário, 

estamos à disposição para apresentação das informações. 
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10.4 Relação Referente a Licitações, Dispensas e Inexigibilidade 

• Informações com a Secretaria Municipal de Administração e Planejamento SEMAP/PMLJ 

 

10.5 – Relação Referente a Contratos e Convênios ou outros Instrumentos Congêneres 

A secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura (SEINF) é a secretaria 

responsável por essas informações. 

 

10.6 – Relação de Obras e Serviços de Engenharia, Classificando e Identificando.  

Em resposta aos itens “a”, “b”, “c”, “d”, “e” e “f”, a Secretaria Municipal de Educação é uma 

secretaria vinculada a prefeitura de Laranjal do Jari, que por força da sua natureza jurídica não se 

aplica as informações contidas nestes itens. 

A secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura (SEINF) é a secretaria 

responsável por essas informações. 

 

10.7 Indicação do Sítio Eletrônico Oficial em que estejam Hospedadas as Relações de Licitações 

Dispensa, Inexigibilidade, Contratos, Convênios E Outros Instrumentos Congêneres 

Sítio eletrônico oficial http: www.licitacoes-e.com.br  

 

10.8 Indicação de link em sitio eletrônico no qual estejam cumpridos, de forma atualizada, os 

deveres impostos pelo art. 8º, parágrafo 1º e incisos da Lei 12.527/2011, incluindo a 

demonstração do organograma das entidades e as pessoas responsáveis por cada estrutura. 

       Diário Oficial da União (DOU), Diário Oficial do Estado (DOE), Diário Oficial do Município 

(DOM) e jornais de grande circulação 

10.9. Informações sobre a Constituição das Comissões Permanentes e Especiais de Licitação e 

suas Alterações ao longo do Exercício, indicando os respectivos atos constitutivos. 

        Portaria Nº 040/2020 – GAB/SEMED/PMLJ, 17 de abril de 2020, Comissão Especial de 

Licitação – CEL, responsável pelos procedimentos processuais de aquisição de bens, serviços e 

licitatórios da Secretaria Municipal da Educação. 

10.10. Informações quanto ao cumprimento do tratamento diferenciado e favorecido à 

microempresa (ME) e empresas de pequeno porte (EPP) nas contratações públicas, consoante 

as disposições da Lei Complementar nº 123/2006 (art. 44 e seguintes), manifestando-se 

expressamente quanto aos seguintes itens: 

a) assegurou nos instrumentos convocatórios a preferência de contratação para as ME e EPP, como 

critério de desempate; 
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          Sim, nos editais de licitações. 

b) realizou processos licitatórios cujo valor da contratação seja de até R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) 

destinados exclusivamente à participação de ME/EPP; 

          Sim 

c) consignou em instrumento convocatório a exigência de subcontratação de ME/EPP aos 

participantes de processos licitatórios destinados à aquisição de obras e serviços; 

           Sim 

d) estabeleceu em instrumento convocatório destinados à aquisição de bens de natureza divisível, cota 

de até 25% (vinte e cinco por cento) do objeto para a contratação de ME/EPP; 

           Não. Os objetos licitados são de pouca monta, não sendo necessário a divisão.  

e) estabeleceu prioridade de contratação para as ME/EPP sediadas local ou regionalmente, até o limite 

de 10% (dez por cento) do melhor preço válido; 

      Sim 

11 – INFORMAÇÕES CONTÁBEIS 

Em resposta aos itens “11.1”, “11.2” e “11.3”, informamos que a Secretaria Municipal de 

Educação é uma secretaria vinculada a prefeitura de Laranjal do Jari, que por força da sua natureza 

jurídica não se aplica as informações contidas nestes itens. 

A secretaria Municipal de Finanças é a secretaria responsável por essas informações. 

 

11.4 – Demonstrações Contábeis Previstas pela Lei Nº 6.404/76 ou Lei Específica. 

 - Não se aplica a secretaria 

11.5 – Informações Sobre a Composição Acionária do Capital, Indicando os Principais 

Acionistas e Respectivos Percentuais de Participação. 

 - Não se aplica a secretaria 

11.6 – Parecer da auditoria independente sobre as demonstrações contábeis, quando a 

legislação dispuser a respeito. 

 - Não se aplica a secretaria 

12 – OUTRAS INFORMAÇÕES SOBRE A GESTÃO 

12.1. Informações sobre os impactos decorrentes da pandemia causada pelo novo Coronavírus na 

realização dos objetivos da Unidade Jurisdicionada previstos ou planejados para o exercício de 2020, 

bem como as medidas adotadas para a mitigação destes impactos. 

IMPACTOS NEGATIVOS  
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✓ Não cumprimento dos 200 dias letivos; 

✓ Não cumprimento das 800 horas aulas; 

✓ Inacessibilidade a tecnologias educacionais; 

✓ Famílias com dificuldade de acompanhar as atividades enviadas pela escola; 

✓ Dificuldades em manter os alunos e famílias engajadas com as aulas suspensas 

✓ Inovação acelerada; 

✓ Dificuldade de envio das apostilas para os alunos; 

✓ Mudança de endereço ou contato das famílias; 

✓ O não alcance de 100% dos alunos com as atividades não presenciais; 

✓ Falta de uma plataforma digital para o sistema; 

✓ Falta de equipamentos tecnológicos para os professores e alunos desenvolverem as 

atividades educativas; 

✓ Falta de conexão de internet para as escolas, professores e alunos. 

 

IMPACTOS POSITIVOS 

✓ Manter o vínculo do aluno com a escola, reduzindo o abandono e a evasão escolar ; 

✓ Ressignificação da Pratica e Processo de ensino e aprendizagem; 

✓ Ampliação do uso da tecnologia como aliada do aprendizado; 

✓ Trabalhar a responsabilidade na utilização da internet e dos recursos digitais; 

✓ Autonomia e protagonismo dos estudantes e famílias na realização das atividades 

pedagógicas não presenciais; 

✓ Engajamento das famílias nas atividades educacionais dos filhos; 

✓ Busca por formação em ferramentas educacionais digitais; 

✓ Realização da busca ativa escolar; 

✓ Realização de reuniões e planejamento por meio de plataformas digitais. 

 

A pandemia da Covid-19, também teve um impacto profundo no mercado de trabalho, os 

efeitos foram particularmente significativos,  servidores foram atingidos pela doença e o quadro 

emocional chamou muita  a atenção para lidar com questões emocionais, pois  demonstravam 

ansiedade, cansaço e tédio, nosso trabalho foi afetado, principalmente por não podermos visitar as 

escolas, nesse período não conseguimos por exemplo, realizar os processos de gestão democrática 

nas escolas para eleição de diretores, faltaram EPIs mesmo para funcionamento adequado dos 

serviços administrativos, precisamos nos reinventar, iniciar trabalhos e reuniões online, replanejar 

nossos recursos do PDDE, fazer novos planos de ações, para atender a necessidade atual. 

Grande dificuldade foi formar novos conselhos escolares, pois alguns estavam vencidos, e 

agencia bancaria não atendia; outra grande dificuldade foi a expedição de certificados, escolares, 

nossos alunos não tinham nota.  

Nosso censo escolar foi prejudicado, pois não conseguimos localizar muitos de nossos alunos.  
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12.2. – Outras Informações Consideradas Relevantes pela Unidade 

LEVANTAMENTO DA CARGA HORÁRIA PENDENTE DO ANO 2020 PARA O 

CONTINUM CURRICULAR 2021 

ESCOLAS DA ÁREA URBANA 

Escola 
Carga Horária Trabalhada 

Presencial  

Carga Horária trabalhada 

Não Presencial 
Carga Horária Pendente 

EM ATURIÁ Ed. Infantil 23d 92 h 77d 308h Total 480h Ed. Infantil 100% 

CRECHE MUNDO 

ENCANTADO 
Ed. Infantil 23d 92 h 93d 372h Total 464h Ed. Infantil 

            

16h 

CRECHE ARCO-

ÍRIS 
Ed. Infantil 23d 92h 93d 372h Total 464h Ed. Infantil 

            

16h 

NAZARÉ MINEIRO 

Ed. Infantil 23d 92 h 97d 388h Total 480h Ed. Infantil 100% 

Fundamental 

I 
23d 92 h 98d 490h Total 582h Fundamental I 

            

218h 

SANTA LÚCIA 

Ed. Infantil 23d 92 h     Total 452h Ed. Infantil          28h 

Fundamental 

I 
23d 92 h     Total  542h Fundamental I         258h 

  Ed. Infantil                 

 CAPIBERIPE 
Fundamental 

II 
33d 132 h 134d 670h Total 802h 

Fundamental 

II 
100% 

  Ed. Infantil 23d 92 h 116d 464h Total 560h Ed. Infantil             - 

PAULO FREIRE 
Fundamental 

I 
23d 92 h  117d 585h  Total 658h  Ens. Fund      142h 

  Ed. Infantil 23d 92 h 94d   Total 468h Ed. Infantil        12h 

VINHA DE LUZ 
Fundamental 

I 
 23d 92 h 95d 475h  Total  567h Ens. Fund.        233h 

TEREZA TELES 

Ed. Infantil  14d  56 H 83d 332h Total 388h Ed. Infantil     92h 

Fundamental 

I 
 14d  56 H  83d  415h Total 471h Fundamental I             

            

329h 

SAMAÚMA 

Ed. Infantil 23d 92 h 88d 352h Total 444h Ed. Infantil        36h 

Fundamental 

I 
23d 92 h 88d 445h Total 537h Fundamental I        263h 

MARILZA 

Ed. Infantil   -      -     Total 800h Ed. Infantil             - 

Fundamental 

I 
     -       -     Total 800h Fundamental I              - 

TEREZINHA 

QUEIROGA 

Ed. Infantil 23d 92 h 88d 352h Total 444H Ed. Infantil 36h 

Fundamental 

I 
23d 92 h 88d 440h Total 532h Fundamental I 268h 

ZÉLIA CONCEIÇÃO 

Ed. Infantil 24d 96 h   320H Total 644H Ed. Infantil   

Fundamental 

I 
24d 96h   325H Total 730H Fundamental I   

Ed. Infantil 23d 92 h 88d 352h Total 444H Ed. Infantil 36h 

   JOÃO QUEIROGA 

Fundamental 

I 
23d 92 h 98d 490h Total 582h Fundamental I 

            

218h 

Ed. Infantil         --     --         --   Total       -- Ed. Infantil         -- 

 WEBER EIDER 
Fundamental 

I 
23d 92 h 90d 450h Total 542h Fundamental I 258h 
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ESCOLAS DO CAMPO 

Escola Carga Horária Trabalhada 

Presencial  

Carga Horária trabalhada Não 

Presencial 

Carga Horária 

Pendente 

 Água Branca 

do Cajari 

Ed. Infantil 23d 92 h 83d 332h Total 424h Ed. Infantil 56h 

Fundamental 

I 

23d 92 h 83d 415h Total 507h Fundamental 

I 

293h 

 Cristo 

Redentor 

Ed. Infantil 14d 56 h 83d 332h Total 388h Ed. Infantil 92h 

Fundamental 

I 

14d 56 h 83d 415h Total 471h Fundamental 

I 

329h 

 Dona Maria 

do Carmo 

Ed. Infantil 23d 92h 83d 332h Total 424h Ed. Infantil 56h 

Fundamental 

I 

23d 92 h 83d 415h Total 507h Fundamental 

I 

293h 

 Dona Maria 

do Carmo 

Flexa 

Ed. Infantil 23d 92 h 83d 332h Total 424h Ed. Infantil 56h 

Fundamental 

I 

23d 92 h 83d 415h Total 507h Fundamental 

I 

293h 

 Eduarda 

Santa Rosa 

Ed. Infantil 23d 92 h 83d 332h Total 424h Ed. Infantil 56h 

Fundamental 

I 

23d 92 h 83d 415h Total 507h Fundamental 

I 

293h 

 Joana Alfaia 

da Conceição 

Ed. Infantil 23d 92 h 83d 332h Total 424h Ed. Infantil 56h 

Fundamental 

I 

23d 92 h 83d 415h Total 507h Fundamental 

I 

293h 

 Kaizer 

Menezes 

Nascimento 

Ed. Infantil 23d 92 h 83d 332h Total 424h Ed. Infantil 56h 

Fundamental 

I 

23d 92 h 83d 415h Total 507h Fundamental 

I 

293h 

 Santarém do 

Cajari 

Ed. Infantil 23d 92 h 83d 332h Total 424h Ed. Infantil 56h 

Fundamental 

I 

23d 92 h 83d 415h Total 507h Fundamental 

I 

293h 

 São 

Francisco do 

Iratapuru 

Ed. Infantil 23d 92 h 83d 332h Total 424h Ed. Infantil 56h 

Fundamental 

I 

23d 92 h 83d 415h Total 507h Fundamental 

I 

293h 

 Waldemar 

Borges 

Duarte 

Ed. Infantil 23d 92 h 83d  332 Total  424h Ed. Infantil  56h 

Fundamental 

I 

23d 92 h 83d  415h Total  507h Fundamental 

I 

 293h 

 

INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS: 

Plano municipal de educação e as considerações que indiquem compatibilidade com o plano 

estadual de educação - PEE e o plano nacional de educação – PNE. 
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DEMONSTRATIVO ORGANIZACIONAL DE NÍVEL, MODALIDADE, TEMA, METAS E 

ESTRATÉGIAS. 

 META

S 

PME 

 

NÍVEL/MODALIDADE 

 

TEMA METAS 

PNE ( 

METAS 

PEE 

 

E
D

U
C

A
Ç

Ã
O

 B
Á

S
IC

A
 

1 Educação Infantil Universalização da Educação 

Infantil 

01 01 

2 Ensino Fundamental Universalização do Ensino 

Fundamental 

02 03 

3 Ensino Fundamental Alfabetização até o 3º Ano 05 02 

4 Ensino Fundamental e 

Médio 

Educação em Tempo Integral 06 06 

5 Ensino Fundamental e 

Médio 

Qualidade da Educação 

Básica-IDEB 

07 12 

6 Ensino Médio Universalização do Ensino 

Médio 

03 04 

E
N

S
IN

O
 

S
U

P
E

R
IO

R
 

7 Ensino Superior Acesso ao Ensino Superior 12 15 

8 Ensino Superior Qualidade da Educação 

Superior 

13 16 

9 Ensino Superior Ensino Superior Pós-

Graduação 

12 17 

M
O

D
A

L
ID

A
D

E
S

 

D
E

 E
N

S
IN

O
 

10 EJA EJA – Alfabetização 09 10 

11 EJA EJA – integrado 10 09 

12 EJA (e outras 

modalidades) 

Elevar Escolarização Média 08 11 

13 Educação Profissional Educação Profissional 11 08 

14 Educação Inclusiva Educação Inclusiva 04 05 

T
E

M
A

S
 

T
R

A
N

S
V

E
R

S
A

IS
 

15 Educação e Direitos 

Humanos, Pluralidade 

Cultural, Meio Ambiente, 

saúde, Educação para o 

Trânsito, Ética. 

Temas Transversais 00 

 

13 

P
R

O
F

IS

S
IO

N
A

IS
 

D
E

 

E
D

U
C

A

Ç
Ã

O
 

16 Profissionais da Educação Formação Específica na Área 15 

 

19 

17 Profissionais da Educação Formação Pós-Graduação 16 20 
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18 Profissionais da Educação Valorização dos Profissionais 

do Magistério 

17 22 

19 Profissionais da Educação Plano de Carreira 18 23 

G
E

S
T

Ã
O

 

20 Gestão Financeira Financiamento da Educação 20 24 

21 Gestão Democrática Gestão Democrática 19 25 

22 Gestão Administrativa Gestão Administrativa dos 

Sistemas de Ensino 

00 26 

 

DIAGNÓSTICO REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E PELO 

CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO QUADRO ATUAL DA QUANTIDADE E 

QUALIDADE DA OFERTA EDUCACIONAL NO MUNICÍPIO. 

O Diagnóstico não foi construido devido a outras urgências que surgiram com a pandemia. 

 

DADOS OFICIASI DO IDEB: 

 
https://qedu.org.br/cidade/3451-laranjal-do-jari/ideb?dependence=3&grade=1&edition=2019 

https://qedu.org.br/cidade/3451-laranjal-do-jari/ideb?dependence=3&grade=1&edition=2019
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ESTRATÉGIAS PERTENCENTES AO PME PARA SE CHEGAR AS METAS ESTABELECIDAS: 

EDUCAÇÃO BÁSICA 

As estratégias desenvolvidas estão citadas no corpo do relatório, 

 

INFORMAÇÕES SOBRE OS INVESTIMENTOS NA EDUCAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, 

SEGUNDO O ART. 4º DA LEI Nº 1.907, DE 24 DE JUNHO DE 2015. 

Em conformidade com o artigo 4º da Lei 1907/2015- do Estado do Amapá, o Plano Plurianual 

(PPA), a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e a Lei Orçamentária Anual (LOA), do Munícipio 

de Laranjal do Jari, assegura a consignação de dotações orçamentária compatíveis com as diretrizes, 

metas e estratégias previstas no Plano Municipal de Educação-PME, garantindo sua plena execução, 

ficando demonstrado no relatório orçamentário de execução das receitas e despesas da educação 

municipal. 
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INFORMAÇÕES SOBRE O CUMPRIMENTO DAS METAS ESTABELECIDAS NO PME, 

POR MODALIDADE DE ENSINO. 

EDUCAÇÃO BÁSICA 

META 01 – UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - Universalizar, em regime de colaboração com a 

União e o Estado, até 2016, a educação infantil na pré-escola para as crianças de 4 (quatro) a 5 (cinco) anos de idade e 

ampliar a oferta de educação infantil em creches, de forma a atender, no mínimo, 35% (trinta e cinco por cento) das 

crianças de até 3 (três) anos até o final do 9º (nono) ano de vigência deste PME. 

Estratégia 1.1 construir creches através de convênios com o governo federal e empresas privadas, de acordo com os 

padrões de infraestrutura estabelecidos pelo MEC, adequando à regionalidade, visando atender 18% (dezoito por cento) 

no primeiro ano, 25% (vinte e cinco por cento) no quinto ano, totalizando no mínimo, 35% (trinta e cinco por cento) das 

crianças de até 3 (três) anos até o final de vigência do PME; 

Estratégia 1.2 ampliar e adequar, prédios de instituições da pré-escola, através de parceria com o governo federal e 

empresas privadas, de acordo com os padrões de infraestrutura estabelecidos pelo MEC até o final do primeiro ano de 

vigência deste PME; 

Estratégia 1.3 constituir equipes pedagógicas de zoneamento ou polarização para atendimento e monitoramento na 

comunidade escolar, em parceria com órgãos públicos de assistência social, saúde e proteção à infância, para detectar as 

crianças de 0 a 5 anos que estão fora da escola; 

Estratégia 1.4 firmar convênios entre SEMED, entidades particulares e filantrópicas para a oferta de matrículas na 

Educação Infantil em instituições autorizadas pelo Conselho Municipal de Educação (CME); 

Estratégia 1.5 articular com os entes federados, de forma a garantir em até 01 (um) ano após a aprovação deste PME 

um programa de formação continuada para professores da Educação Infantil; 

Estratégia 1.6 - garantir em regime de parceria com os governos federal e estadual, em até 01 (um) ano após a aprovação 

deste PME, ambientes tecnológicos, com jogos interativos, programas para computadores, aplicativos educacionais, 

apropriados às crianças de educação infantil para atender pelo menos 50% das escolas; 

Estratégia 1.7 - instituir instrumentos de avaliação da aprendizagem para toda a Rede de Ensino no âmbito das escolas 

de Educação Infantil, para aperfeiçoamento dos mecanismos de acompanhamento, planejamento, intervenção 

pedagógica e gestão da política educacional; 

Estratégia 1.8 - assegurar atividades que contemplem a diversidade cultural regional e local das crianças advindas das 

comunidades com expressões de multiculturalismo nas escolas de Educação Infantil; 

Estratégia 1.9 - assegurar que até o final deste PME todos os professores da Educação Infantil sejam graduados em 

Pedagogia com habilitação para séries iniciais; 

Estratégia 1.10 - promover a partir do primeiro ano de vigência do PME encontros com profissionais de educação 

infantil de instituições públicas e privadas para discussão e socialização da prática pedagógica e de experiências 

vivenciadas. 

META 02 – UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - Universalizar em regime de colaboração com 

os entes federados, 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 

9º (nono) ano de vigência deste PME. 

Estratégia 2.1 - promover o uso das 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 ribeirinhas, indígenas, povos da floresta, povos das águas, povos 

itinerantes e quilombolas; 

Estratégia 2.2 - promover capacitação até o 3º (terceiro) ano de vigência do PME para uso das tecnologias pedagógicas 

para os profissionais da rede pública que atuam com as populações consideradas na estratégia 2.1; 
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Estratégia 2.3 - incentivar a participação dos pais ou responsáveis no acompanhamento das atividades escolares dos 

filhos por meio do estreitamento das relações entre escola e família, disponibilizando um profissional da área de serviço 

social para o acompanhamento das famílias com problemas sociais, atingindo 30% (trinta por cento) das escolas públicas 

até o 2º (segundo) ano deste PME e 70% (setenta por cento) até o 5º (quinto) ano; 

Estratégia 2.4 - garantir o acesso e a permanência dos alunos no ensino fundamental, em especial nos anos iniciais, para 

as populações do campo, indígenas, povos da floresta, povos das águas, povos itinerantes e quilombolas, nas próprias 

comunidades, garantindo para 100% (cem por cento) dos docentes que atuam nessa modalidade, estrutura física (moradia 

e transporte), técnica e pedagógica em até 2 (dois) anos de vigência do PME; 

Estratégia 2.5 - desenvolver formas alternativas de oferta do ensino fundamental, garantida a qualidade, para atender 

aos filhos de profissionais que se dedicam a atividades de caráter itinerante; 

Estratégia 2.6 - oferecer atividades extracurriculares de incentivo aos estudantes e de estímulo a habilidades, inclusive 

mediante certames e concursos nacionais; 

Estratégia 2.7 - incluir atividades de desenvolvimento e estímulo a habilidades esportivas nas escolas, interligadas a um 

plano de disseminação do desporto educacional e de desenvolvimento esportivo nacional atingindo 100% (cem por 

cento) das escolas em até 2 anos de vigência do PME; 

Estratégia 2.8 - garantir a formação continuada para 100% (cem por cento) dos professores do 1º ao 9º ano durante todo 

o período de vigência do PME; 

Estratégia 2.9 - garantir no âmbito dos sistemas de ensino, a organização flexível do trabalho pedagógico, incluindo 

adequação do calendário escolar de acordo com a realidade local, a identidade cultural e as condições climáticas da 

região; 

Estratégia 2.10 - promover em até 2 anos de vigência do PME a relação das escolas com instituições e movimentos 

culturais, a fim de garantir a oferta regular de atividades culturais e esportivas para a livre fruição dos alunos dentro e 

fora dos espaços escolares, assegurando ainda que as escolas se tornem polos de criação e difusão cultural garantindo 

recursos financeiros para a execução desses projetos. 

META 03 – ALFABETIZAÇÃO ATÉ O 3º ANO - Alfabetizar todas as crianças, no máximo, até o final do 3o (terceiro) 

ano do ensino fundamental. 

Estratégia 3.1 - estruturar os processos pedagógicos de alfabetização e letramento, nos anos iniciais do ensino 

fundamental, articulando-os com as estratégias desenvolvidas na pré-escola, com qualificação e valorização dos 

professores alfabetizadores, com apoio e acompanhamento técnico-pedagógico específico, a fim de garantir o direito de 

aprendizagem para a alfabetização plena de todas as crianças; 

Estratégia 3.2 - instituir instrumentos de avaliação municipal específicos, a partir de 2016, para aferir a alfabetização e 

letramento no ciclo (1º, 2º e 3º ano), aplicados semestralmente pela equipe técnico-pedagógica da SEMED, estimulando 

o sistema de ensino e as escolas da rede pública e privada a criarem os respectivos instrumentos de avaliação e 

monitoramento, implementando medidas pedagógicas para alfabetizar todos os alunos até o final do terceiro ano do 

ensino fundamental; 

Estratégia 3.3 - implantar e fomentar, em parceria com os governos federal e estadual, as salas do LIED com no mínimo, 

25 computadores com o uso de internet e profissional capacitado para trabalhar com tecnologias educacionais e práticas 

pedagógicas inovadoras, que assegurem a alfabetização e favoreçam a melhoria do fluxo escolar e a aprendizagem dos 

alunos, consideradas as diversas abordagens metodológicas e sua efetividade; 

Estratégia 3.4 - garantir e estimular a formação inicial (graduação) e continuada (pós-graduação stricto sensu) para 

professores que atuam no ciclo de alfabetização, além de formação continuada PNAIC e TRILHAS e curso específicos 

para trabalhar com os alunos especiais. 

Estratégia 3.5 - promover e acompanhar a alfabetização das pessoas com deficiência, considerando as suas 

especificidades, inclusive a alfabetização bilíngue de pessoas surdas, sem estabelecimento de terminalidade temporal, 

garantindo profissionais especializados e material didático específico para cada área. 
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Estratégia 3.6 - implantar um sistema informatizado de novas tecnologias educacionais para a alfabetização de crianças, 

asseguradas a diversidade de métodos e propostas pedagógicas, bem como o acompanhamento e aferição dos resultados 

nos sistemas de ensino em que forem aplicadas, devendo ser disponibilizadas, como recursos educacionais abertos. 

Estratégia 3.7 - implantar nas escolas da rede, até o final do 2º (segundo) ano de vigência do PME, um sistema 

informatizado para que pais, educandos, educadores e SEMED tenham acesso às informações escolares. 

Estratégia 3.8 - promover a alfabetização de crianças do campo, indígenas, quilombolas, ribeirinhas, povos da floresta, 

povos das águas e itinerantes com a produção de materiais didáticos, metodologias específicas, desenvolvendo 

instrumentos de acompanhamento que considerem o uso da língua materna, valorizando a identidade cultural de cada 

lugar. 

Estratégia 3.9 - garantir e promover, até o final do 1º (primeiro) ano de vigência do PME, um ambiente alfabetizador 

lúdico e funcional, atualizando a biblioteca semestralmente, o laboratório de ciências e tecnologias, cantinho da leitura, 

cantinho da matemática nas salas de aula de todas as turmas do ciclo de alfabetização, dinamizando o processo 

pedagógico com acervo adequado a cada faixa etária; 

Estratégia 3.10 - garantir que até o final do 1º (primeiro) ano de vigência do PME, todos os professores que atuam no 

ciclo de alfabetização sejam efetivos, tenha o perfil de professor alfabetizador e acompanhem a mesma turma durante 

todo o ciclo, sendo realizada a avaliação de desempenho desse profissional. 

Estratégia 3.11 - proporcionar espaços para a participação da família nos projetos escolares e na avaliação das ações 

pedagógicas. 

Estratégia 3.12 - garantir, a partir do ano letivo de 2016, a matrícula de no máximo 20 alunos por turma e instituir 

rotinas didáticas, sequências didáticas e leituras deleites nas turmas do ciclo de alfabetização para consolidação do 

processo de leitura, da apropriação do sistema de escrita alfabética (SEA) e Sistema de Numeração Decimal (SND) 

garantindo a presença de 02 (dois) professores nas turmas de 1º ano. 

Estratégia 3.13 - assegurar a participação efetiva da equipe gestora da escola nas formações continuadas a fim de orientar 

e acompanhar o desenvolvimento das atividades realizadas em sala de aula. 

Estratégia 3.14 - instituir a parada literária semanal visando as criações e produções individuais e coletivas a fim de 

garantir a formação de leitores; 

Estratégia 3.15 - garantir, a partir 2016, o atendimento do profissional de educação, alunos e pais de alunos com 

psicólogos e assistentes sociais na escola; 

Estratégia 3.16 - garantir, até 2017, profissionais nos anos iniciais do ensino fundamental, nas áreas: educação física, 

inglês e ensino religioso; 

Estratégia 3.17 - garantir o atendimento oftalmológico e ortodôntico aos professores e alunos; 

Estratégia 3.18 - garantir a partir de 2016 as aulas de reforço escolar no contra turno com professores específicos e 

ambiente adequado; 

Estratégia 3.19 - garantir ciclo de estudo em todas as escolas para implantação e/ou revitalização do PPP, regimento 

interno; 

META 04 – EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL - Oferecer educação em tempo integral em regime de 

colaboração com a União e o Estado até o nono ano de vigência deste PME, no mínimo de 25% das escolas públicas, de 

forma a atender, pelo menos 15% dos educandos da educação básica. 

Estratégia - 4.1 ampliar, com o apoio financeiro da União, em parceria com a esfera estadual para a oferta de educação 

básica pública em tempo integral, por meio de atividades de acompanhamento pedagógico e multidisciplinares, inclusive 

culturais e esportivas, de forma que o tempo de permanência dos alunos na escola, ou sob sua responsabilidade, passe a 

ser igual ou superior a 7 (sete) horas diárias durante todo o ano letivo, com a ampliação progressiva da jornada de 

professores em uma única escola, garantindo-lhe a remuneração proporcional a ampliação da jornada e ambiente 

adequado para repouso no horário de intervalo das atividades; 
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Estratégia - 4.2 construir, em regime de colaboração com o FNDE/MEC, no mínimo 15 (quinze) escolas com mobiliário 

adequado para atendimento em tempo integral, prioritariamente em comunidades pobres ou com crianças em situação 

de vulnerabilidade social, sendo 5 (cinco) escolas construídas a cada 3 (três) anos a partir da homologação deste PME; 

Estratégia - 4.3 articular e manter, em regime de colaboração com o FNDE/MEC, ampliação e reforma de, no mínimo, 

10 (dez) escolas públicas, por meio da instalação de quadras poliesportivas com vestiário e banheiros, laboratórios, 

inclusive de informática, espaços para atividades culturais, bibliotecas, auditórios, cozinhas, refeitórios, banheiros e 

outros equipamentos, bem como da produção de material didático e da formação de recursos humanos para a educação 

em tempo integral; 

Estratégia - 4.4 garantir a educação em tempo integral com apoio dos entes federados para, no mínimo, 20% (vinte por 

cento) das pessoas com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades/superdotação na faixa 

etária de 4 (quatro) a 17 (dezessete) anos, assegurando atendimento educacional especializado complementar e 

suplementar ofertado em salas de recursos multifuncionais da própria escola ou em instituições especializadas; 

Estratégia - 4.5 adotar medidas para otimizar o tempo de permanência dos alunos na escola, direcionando a expansão 

da jornada para o efetivo trabalho escolar, combinado com atividades recreativas, esportivas, culturais e artísticas, 

acompanhado por teólogo, psicopedagogo/psicólogo e professor; 

Estratégia - 4.6 articular e garantir em parceria com os entes federados, meios de transporte para a locomoção dos alunos 

que serão atendidos em tempo integral de acordo com a realidade local; 

Estratégia - 4.7 atender às escolas do campo e de comunidades indígenas e quilombolas na oferta de educação em tempo 

integral, com base em consulta prévia e informada, considerando-se as peculiaridades locais. 

Meta 05- QUALIDADE DA EDUCAÇÃO BÁSICA-IDEB - Fomentar, em regime de colaboração com os entes 

federados, 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 2015 2017 2019 2021 

Anos iniciais do ensino fundamental 5,2 5,5 5,7 6,0 

Anos finais do ensino fundamental 4,7 5,0 5,2 5,5 

Ensino médio 4,3 4,7 5,0 5,2 

Estratégia 5.1 - assegurar que até o 4º (quarto) ano de vigência deste PME, pelo menos 60% (sessenta por cento) dos 

alunos do ensino fundamental e do ensino médio 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 do IDEB; 

Estratégia 5.2 - assegurar que até o penúltimo ano de vigência deste PME, 100% (cem por cento) dos estudantes do 

ensino fundamental e do ensino médio tenham alcançado nível suficiente de aprendizado em relação aos direitos e 

objetivos de aprendizagem e desenvolvimento de seu ano de estudo, e 80% (oitenta por cento) pelo menos, o nível 

desejável do IDEB; 

Estratégia 5.3 - articular com os entes federados para melhorar o desempenho dos alunos da educação básica nas 

avaliações da aprendizagem no Programa Internacional de Avaliação de Estudantes – PISA, tomado como instrumento 

externo de referência, internacionalmente reconhecido, de acordo com as projeções para os anos de 2015 a 2021, 

estabelecendo metas para os próximos triênios; 

Estratégia 5.4 - informatizar, no mínimo 60% (sessenta por cento), até o 5º (quinto) ano de vigência deste PME e 100% 

(cem por cento) até o final do plano, a gestão das escolas públicas e privadas, e da secretaria de educação do município, 

bem como manter programa nacional de formação inicial e continuada para o pessoal técnico da secretaria de educação; 

PISA 2015 2018 2021 

Média dos resultados em matemática, leitura e ciências. 438 455 473 
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Estratégia 5.5 - universalizar, em regime de colaboração com a União até o 4º (quarto) ano de vigência 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 nas escolas da rede pública de educação básica, promovendo a utilização pedagógica das tecnologias 

da informação e da comunicação; 

Estratégia 5.6 - promover, com especial ênfase, em consonância com as diretrizes da Política de Leitores, a formação 

de leitores e a capacitação de professores, bibliotecários e agentes da comunidade para atuar como mediadores da leitura, 

de acordo com a especificidade das diferentes etapas do desenvolvimento e da aprendizagem; 

Estratégia 5.7 - garantir a fomentação da leitura com ampliação gradativa de acervos paradidáticos para todos os níveis 

e modalidade de ensino, com 20% (vinte por cento) do total de alunos em cada biênio totalizando 100% (cem por cento) 

até o final da vigência deste plano e garantir bienalmente concurso municipal de arte literária em diversos gêneros; 

Estratégia 5.8 - criar metodologias de acompanhamento e análise dos resultados dos indicadores do IDEB com o 

objetivo de auxiliar a elaboração do plano de intervenção para as escolas que não atingiram a meta estabelecida, sempre 

no segundo semestre dos anos pares; 

Estratégia 5.9 - garantir incentivo financeiro e materiais didáticos para as escolas que alcançarem a meta estabelecida 

pelo IDEB de modo a valorizar o mérito do corpo docente, da direção e da comunidade escolar; 

Estratégia 5.10 - buscar parcerias com entes federados para proporcionar formação continuada para os profissionais da 

educação; 

Estratégia 5.11 - garantir a formação continuada do professor sem reduzir os 200 (duzentos) dias letivos e a carga horária 

mínima, assegurados na LDB; 

Estratégia 5.12 - garantir ao aluno a partir do 4º (quarto) ano do PME ambientes virtuais de aprendizagem para todos 

os níveis e modalidades de ensino; 

Estratégia 5.13 - implantar em regime de parceria até o 4º (quarto) ano de vigência do PME, sob a coordenação da 

SEMED, avaliação de desempenho de aprendizagem de todos os alunos das redes de ensino antes da conclusão de cada 

ano letivo; 

Estratégia 5.14 - instituir até o 2º (segundo) ano deste PME programa de correção de fluxo para alunos que apresentam 

distorção idade-série, de modo a alcançar 60% (sessenta por cento) dos alunos até o 6º (sexto) ano de vigência deste 

plano e 95% (noventa e cinco por cento) no último ano; 

Estratégia 5.15 - estabelecer no segundo semestre de 2018 a (re) discussão do currículo, mediante pactuação 

interfederativa, diretrizes pedagógicas para a educação básica e a base nacional comum dos currículos, com direitos e 

objetivos de aprendizagem e desenvolvimento dos alunos para cada ano do ensino fundamental e médio, respeitada a 

diversidade regional, estadual e local com inclusão da disciplina Filosofia na parte diversificada do currículo a partir do 

5º ano do Ensino Fundamental; 

Estratégia 5.16 - articular junto aos entes federados para que até o 3º (terceiro) ano de vigência deste PME, seja 

implementado um conjunto 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 modalidades de ensino; 

Estratégia 5.17 - assegurar o 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 profissionais da 

educação e o aprimoramento da gestão democrática; 

Estratégia 5.18 - aprimorar e executar os 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 e professoras 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; 
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Estratégia 5.19 - associar a prestação de assistência técnica financeira à fixação de metas intermediárias, nos termos 

estabelecidos conforme pactuação voluntária entre os entes, priorizando sistemas e redes de ensino com IDEB abaixo da 

média nacional; 

Estratégia 5.20 - aprimorar continuamente os instrumentos de avaliação da qualidade do ensino fundamental e médio, 

de forma a englobar o ensino de ciências nos exames aplicados nos anos finais do ensino fundamental, e incorporar o 

Exame Nacional do Ensino Médio, assegurada a sua universalização, ao sistema de avaliação da educação básica, bem 

como apoiar o uso dos resultados das avaliações nacionais pelas escolas e redes de ensino para a melhoria de seus 

processos e práticas pedagógicas; 

Estratégia 5.21 - desenvolver indicadores específicos de avaliação da qualidade da educação especial, bem como da 

qualidade da educação bilíngue para surdos; 

Estratégia 5.22 - garantir sala ambiente e materiais didáticos adequados para a educação especial, bem como formação 

e capacitação para professores e pedagogos; 

Estratégia 5.23 - orientar as políticas das redes e sistemas de ensino, de forma a buscar atingir as metas do IDEB, 

diminuindo a diferença entre as escolas com os menores índices e a média nacional, garantindo equidade da 

aprendizagem e reduzindo pela metade, até o último ano de vigência deste PME, as diferenças entre as médias dos índices 

dos Estados e dos Municípios; 

Estratégia 5.24 - criar e implantar projeto de acompanhamento familiar para que as famílias possam acompanhar o 

desenvolvimento escolar dos seus filhos; 

Estratégia 5.25 - garantir e incentivar até o 4º (quarto) ano deste PME, em parceria com os entes federados o 

desenvolvimento, seleção, certificação e divulgação de tecnologias educacionais para a educação infantil, o ensino 

fundamental e o ensino médio 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; 

Estratégia 5.26 - garantir transporte gratuito para todos os estudantes da educação do campo na faixa etária da educação 

escolar obrigatória, mediante renovação e padronização integral da frota de veículos, de acordo com especificações 

definidas pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia - INMETRO, e financiamento compartilhado, 

com participação da União proporcional às necessidades dos entes federados, visando reduzir a evasão escolar e o tempo 

médio de deslocamento a partir de cada situação local; 

Estratégia 5.27 - desenvolver pesquisas com apoio do instituto e universidade federal, modelos alternativos de 

atendimento escolar para a população do campo, que considerem as especificidades locais e as boas práticas de 

aprendizagem; 

Estratégia 5.28 - garantir o apoio técnico e financeiro a gestão escolar, mediante transferência direta de recursos 

financeiros à escola, a partir do 1º (primeiro) ano do PME garantindo a participação da comunidade escolar no 

planejamento e na aplicação dos recursos, visando à ampliação da transparência e ao efetivo desenvolvimento da gestão 

democrática; 

Estratégia 5.29 - ampliar programas e aprofundar ações de atendimento ao aluno, em todas as etapas da educação básica, 

por meio de programas suplementares de material didático-escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde; 

Estratégia 5.30 - ampliar a oferta com apoio da União até o 5º (quinto) ano deste PME para pelo menos 50% da 

necessidade diagnosticada a todas as escolas públicas de educação básica o acesso a energia elétrica, abastecimento de 

água tratada, esgotamento sanitário e manejo dos resíduos sólidos, garantir o acesso dos alunos a espaços para a prática 

esportiva, a bens culturais e artísticos e a equipamentos e laboratórios de ciências e, em cada edifício escolar, garantir a 

acessibilidade às pessoas com deficiência; 

Estratégia 5.31 - articular com a União, Estado e CNPQ a implantação de um laboratório de ciências a cada dois anos 

deste PME; 
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Estratégia 5.32 - criar e manter, em regime de colaboração com a União, programa nacional de reestruturação e aquisição 

de equipamentos para escolas públicas, visando à equalização regional das oportunidades educacionais; 

Estratégia 5.33 - prover com apoio dos entes federados equipamentos e recursos tecnológicos digitais para a utilização 

pedagógica no ambiente escolar a todas as escolas públicas da educação básica, criando, inclusive, mecanismos para 

execução das condições necessárias para a universalização das bibliotecas nas instituições educacionais, com acesso a 

redes digitais de computadores, inclusive a internet; 

Estratégia 5.34 - garantir até o final deste PME a universalização de bibliotecas para as escolas públicas da rede 

municipal e fomentar os acervos das que já existem; 

Estratégia 5.35 - estabelecer em regime de colaboração com os entes federados, no prazo de 2 (dois) anos contados da 

publicação desta Lei, parâmetros mínimos de qualidade dos serviços da educação básica, a serem utilizados como 

referência para infraestrutura das escolas, recursos pedagógicos, entre outros insumos relevantes, bem como instrumento 

para adoção de medidas para a melhoria da qualidade do ensino; 

Estratégia 5.36 - implantar e garantir políticas de combate à violência na escola, inclusive pelo desenvolvimento de 

ações destinadas à capacitação de educadores para detecção dos sinais de suas causas, como a violência doméstica e 

sexual, favorecendo a adoção das providências adequadas para promover a construção da cultura de paz e um ambiente 

escolar dotado de segurança para a comunidade; 

Estratégia 5.37 - implementar políticas de inclusão e permanência na escola para adolescentes e jovens que se encontram 

em regime de liberdade assistida, prestação de serviço a comunidade e em situação de rua, assegurando os princípios da 

Lei no 8.069, de 13 de julho de 1990 - Estatuto da Criança e do Adolescente; 

Estratégia 5.38 - garantir até o 6° (sexto) ano do PME o acompanhamento de profissionais como: psicólogo, 

fonoaudiólogo, assistente social, psiquiatra e outros especialistas para alunos com deficiências, em situação de rua, que 

se encontram em liberdade assistida e prestação de serviço a comunidade para aqueles que sofrem violência doméstica 

e sexual através de um centro multiprofissional de atendimento especializado; 

Estratégia 5.39 - garantir nos currículos escolares conteúdos sobre a história e as culturas afro-brasileira e indígenas e 

implementar ações educacionais, nos termos das Leis nos 10.639, de 9 de janeiro de 2003, e 11.645, de 10 de março de 

2008, assegurando-se a implementação das respectivas diretrizes curriculares nacionais, por meio de ações colaborativas 

com fóruns de educação para a diversidade étnico-racial, conselhos escolares, equipes pedagógicas e a sociedade civil; 

Estratégia 5.40 - fortalecer com apoio dos entes federados a educação escolar no campo de populações tradicionais, de 

populações itinerantes e de comunidades indígenas, quilombolas, ribeirinhos, povos das águas e povos da floresta 

respeitando a articulação entre os ambientes escolares e comunitários e garantindo: o desenvolvimento sustentável e 

preservação da identidade cultural; a participação da comunidade na definição do modelo de organização pedagógica e 

de gestão das instituições, consideradas as práticas socioculturais e as formas particulares de organização do tempo; a 

oferta bilíngue na educação infantil e nos anos iniciais do ensino fundamental, em língua materna das comunidades 

indígenas e em língua portuguesa; a reestruturação e a aquisição de equipamentos; a oferta de programa para a formação 

inicial e continuada de profissionais da educação; e o atendimento em educação especial; 

Estratégia 5.41 - garantir a construção de currículos e propostas pedagógicas específicas para educação escolar para as 

escolas do campo e as comunidades indígenas e quilombolas, incluindo os conteúdos culturais correspondentes às 

respectivas comunidades e considerando o fortalecimento das práticas socioculturais e da língua materna de cada 

comunidade indígena, produzindo com apoio dos entes federados e disponibilizando materiais didáticos específicos, 

inclusive para os alunos com deficiência; 

Estratégia 5.42 - mobilizar as famílias e setores da sociedade civil, articulando a educação formal com experiências de 

educação popular e cidadã, com os propósitos de que a educação seja assumida como responsabilidade de todos e de 

ampliar o controle social sobre o cumprimento das políticas públicas educacionais; 

Estratégia 5.43 - garantir a promoção e a articulação dos programas da área da educação, de âmbito local, com os de 

outras áreas, como saúde, trabalho e emprego, assistência social, esporte e cultura, possibilitando a criação de rede de 

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

http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/LEIS/2003/L10.639.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2007-2010/2008/Lei/L11645.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2007-2010/2008/Lei/L11645.htm
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Estratégia 5.44 - garantir em regime de colaboração com os entes federados a criação e implantação até o 6° (sexto) ano 

deste PME de ações efetivas especificamente voltadas para a promoção, prevenção, atenção e atendimento à saúde e à 

integridade física, mental e emocional dos profissionais da educação, como condição para a melhoria da qualidade 

educacional; através de um centro multiprofissional de atendimento especializado e/ou adesão a um plano de saúde; 

Estratégia 5.45 - fortalecer, com a colaboração técnica e financeira da União, em articulação com o sistema nacional de 

avaliação, os sistemas estaduais de avaliação da educação básica, com participação, por adesão, das redes municipais de 

ensino, para orientar as políticas públicas e as práticas pedagógicas, com o fornecimento das informações às escolas e à 

sociedade; 

Estratégia 5.46 - promover a regulação da oferta da educação básica pela iniciativa privada, de forma a garantir a 

qualidade e o cumprimento da função social da educação; 

Estratégia 5.47 - garantir no plano de cargo e carreira, critérios de meritocracia para professores que apresentarem 

desempenho satisfatório de aprendizagem do aluno mediante critérios pré-estabelecidos; 

Estratégia 5.48 - fortalecer os conselhos escolares e seus conselheiros favorecendo a disponibilidade do responsável 

pela gestão financeira; 

Estratégia 5.49 - garantir até o 3° (terceiro) ano deste PME a ampliação dos espaços escolares em regime de colaboração 

com os entes federados para que os alunos que apresentem dificuldades de aprendizagem sejam atendidos no contra 

turno com reforço escolar; 

Estratégia 5.50 - garantir a partir do 2º ano deste plano, profissionais com formação pedagógica para o reforço escolar; 

Estratégia 5.51 - garantir a partir do 2º ano deste plano, espaços físicos e momentos específicos para o planejamento 

nas unidades escolares; 

Estratégia 5.52 - instituir a partir do 2° (segundo) ano deste plano, avaliação de desempenho escrita, sobre as políticas 

públicas, programas e projetos educacionais, anualmente, sistematizada pelos técnicos da SEMED para diretores e 

pedagogos da rede, visando uma melhor compreensão dessas politicas servindo de base diagnóstica para a formatação 

das formações continuadas para o ano subsequente; 

Estratégia 5.53 - garantir até o 2º (segundo) ano deste PME, reuniões de conselho de classe com presença de pedagogo, 

diretor, professores, pais e alunos a cada bimestre, por turno e turmas específicas, para melhorar o desempenho 

educacional e agilizar as intervenções pedagógicas. 

MODALIDADES DE ENSINO 

META 10 – EJA ALFABETIZAÇÃO - Elevar, em regime de colaboração com a União e o Estado, a taxa de 

alfabetização da população com 15 (quinze) anos ou mais para 95% (noventa e cinco por cento) até 2017 e, até o final 

da vigência deste PME, erradicar o analfabetismo absoluto e reduzir em 50% (cinquenta por cento) a taxa de 

analfabetismo funcional. 

Estratégia - 10.1 assegurar a oferta gratuita da educação de jovens e adultos a todos os que não tiveram acesso à educação 

básica na idade própria; 

Estratégia - 10.2 implantar a chamada escolar para realizar diagnóstico dos jovens e adultos com ensino fundamental e 

médio incompletos, para identificar a demanda ativa por vagas na EJA; 

Estratégia - 10.3 estabelecer mecanismos e incentivos que integrem os segmentos empregadores, públicos e privados, 

e os sistemas de ensino, para promover a compatibilização da jornada de trabalho do (a)s empregado (a)s com a oferta 

das ações de alfabetização e de educação de jovens e adultos; 

Estratégia - 10.4 articular e implementar com apoio da União e do Estado  programas de capacitação tecnológica da 

população jovem e adulta, direcionados para os segmentos com baixos níveis de escolarização formal e para os alunos 

com deficiência, articulando os sistemas de ensino, a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, 
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as universidades, as cooperativas e as associações, por meio de ações de extensão desenvolvidas em centros vocacionais 

tecnológicos, com tecnologias assistivas que favoreçam a efetiva inclusão social e produtiva dessa população; 

Estratégia - 10.5 assegurar, nas políticas públicas de jovens e adultos, as necessidades dos idosos, com vistas à promoção 

de políticas de erradicação do analfabetismo, ao acesso a tecnologias educacionais e atividades recreativas, culturais e 

esportivas, à implementação de programas de valorização e compartilhamento dos conhecimentos e experiência dos 

idosos e à inclusão dos temas do envelhecimento e da velhice, bem como trazer a discursão o Estatuto do Idoso dentro 

da Proposta Pedagógica da escola; 

Estratégia - 10.6 ampliar a política de oferta de vagas para a educação de jovens e adultos garantindo a adequação de 

horário para que tenham oportunidades de estudos diurnos; 

Estratégia - 10.7 criar, em parceria com instituições públicas e privadas, ações de atendimento ao (à) estudante da 

educação de jovens e adultos por meio de programas suplementares de transporte, alimentação e saúde, inclusive 

atendimento oftalmológico e fornecimento gratuito de óculos, em articulação com a área da saúde; podendo ser assistidos 

em Escola POLO, com metodologias e recursos pedagógicos voltados especificamente a esta clientela; 

Estratégia - 10.8 garantir a formação continuada para educadores que atuam na EJA, com metodologias e recursos 

adequados ao atendimento desta clientela especifica, garantindo êxito no processo ensino-aprendizagem; 

Estratégia - 10.9 apoiar técnica e financeiramente projetos inovadores na educação de jovens e adultos que visem ao 

desenvolvimento de modelos adequados às necessidades específicas desses alunos. 

META 14 – EDUCAÇÃO INCLUSIVA - Universalizar, em regime de colaboração com União e Estado, o acesso à 

educação básica e ao atendimento educacional especializado na rede regular de ensino, para a população de 4 a 17 anos 

com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades/superdotação, com a garantia de salas de 

recursos multifuncionais, serviços especializados, públicos e/ou conveniados. 

Estratégia - 14.1 promover em colaboração com união e estado, no prazo de (01) ano deste PME, a universalização do 

atendimento escolar à demanda manifesta pelas famílias de crianças de 0 (zero) a 3 (três) anos com deficiência, 

transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades/superdotação, observado o que dispõe a Lei no 9.394, de 20 

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

Estratégia - 14.2 implantar em colaboração com união e estado, até o 3º (terceiro) ano de vigência deste PME, salas de 

recursos multifuncionais e o atendimento educacional especializado em todas as escolas da rede pública de ensino. 

Estratégia- 14.3 fomentar política municipal de formação continuada de gestores, equipe técnica pedagógica e 

professores, para a inclusão educacional nas escolas urbanas, do campo, ribeirinhas, indígenas e de comunidades 

quilombolas; 

Estratégia - 14.4 fomentar a criação de centros multidisciplinares de apoio, pesquisa e assessoria, articulados com 

instituições acadêmicas e integrados por profissionais das áreas de saúde, assistência social, pedagogia, psicologia e 

psicopedagogia, para apoiar o trabalho dos professores da educação básica com os alunos com deficiência, transtornos 

globais do desenvolvimento e altas habilidades/superdotação; 

Estratégia - 14.5 manter e ampliar em colaboração com os governos federal e estadual, programas suplementares que 

promovam a acessibilidade nas instituições públicas, para garantir o acesso e a permanência dos alunos 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 alunos com altas habilidades/superdotação; 

Estratégia - 14.6 garantir em articulação com os governos federal e estadual até o 2º (segundo) ano de vigência deste 

PME cursos específicos de formação continuada bilíngue em Libras e o Sistema Braille de forma a atender no mínimo 

50% (cinquenta por cento) dos profissionais da educação; 

Estratégia - 14.7 garantir, em regime de colaboração com os entes federados, a oferta da educação bilíngue, em Língua 

Brasileira de Sinais - LIBRAS como primeira língua e na modalidade escrita da Língua Portuguesa como segunda língua, 

aos alunos surdos e com deficiência auditiva de 0 (zero) a 17 (dezessete) anos, em escolas e classes bilíngues e em 

http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/LEIS/L9394.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/LEIS/L9394.htm
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escolas inclusivas, nos termos do art. 22 do Decreto no 5.626, de 22 de dezembro de 2005, e dos art. 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; 

Estratégia - 14.8 garantir profissionais de apoio (monitor e auxiliar com qualificação específica) para alunos com 

deficiência e transtornos globais do desenvolvimento nas escolas da rede pública de ensino regular, bem como articular 

junto as IES, formação técnica para estes profissionais; 

Estratégia - 14.9 adequar metodologias e avaliação para a educação especial garantindo o direito de aprendizagem e a 

participação permanente do aluno; 

Estratégia - 14.10 assegurar que a matricula inicial de alunos com necessidades educacionais especiais por turma seja, 

no máximo 2 (dois), e que seja reduzida do total da turma a média de 3 alunos para cada especial incluso; 

Estratégia - 14.11 instituir até o 3º (terceiro) ano de vigência deste PME, em colaboração com os governos federal e 

estadual equipes de profissionais da educação para atender à demanda do processo de escolarização dos estudantes com 

deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades/superdotação, garantindo a oferta de professores 

do atendimento educacional especializado, profissionais de apoio ou auxiliares, tradutores e intérpretes de Libras, guias-

intérpretes para surdos-cegos, professores de Libras, prioritariamente surdos, professores bilíngues, tradutor e transcritor 

em Braille e baixa visão; 

Estratégia - 14.12 definir, até o 3º (terceiro) ano de vigência deste PME, indicadores de qualidade e política de avaliação 

municipal e supervisão para o funcionamento de instituições públicas e privadas que prestam atendimento a alunos com 

deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades/superdotação; 

Estratégia - 14.13 identificar as escolas que necessitam de equipamentos de informática, mobiliário, materiais 

pedagógicos e de acessibilidade para compor a sala de recursos multifuncionais e articular até o final do 1º (primeiro) 

ano de vigência deste PME financiamento para equipá-las, com vistas a implantar e/ou ampliar a oferta do atendimento 

educacional especializado nas escolas do sistema público; 

Estratégia - 14.14 implementar o Programa Benefício da Prestação Continuada - BPC na escola e realizar o 

acompanhamento e monitoramento do acesso e da permanência na escola das pessoas com deficiência de 0 a 18 anos 

por meio de articulação das políticas de educação, saúde, assistência social e direitos humanos, com vistas ao 

estabelecimento de condições adequadas para o sucesso educacional; 

Estratégia - 14.15 garantir em regime de colaboração com os entes federados, o acesso e a permanência à escola e ao 

atendimento educacional especializado, bem como o desenvolvimento escolar dos alunos com deficiência, transtornos 

globais do desenvolvimento e altas habilidades/superdotação em todas as etapas, níveis e modalidades de ensino; 

Estratégia - 14.16 promover parcerias com instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos, 

conveniadas com o poder público, visando ampliar a oferta de formação continuada e a produção de material didático 

acessível, assim como os serviços de acessibilidade necessários ao pleno acesso, participação e aprendizagem dos 

estudantes com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades/superdotação matriculados na 

rede pública de ensino; 

Estratégia - 14.17 promover parcerias com instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos, 

conveniadas com o poder público, a fim de favorecer a participação das famílias e da sociedade na construção do sistema 

educacional inclusivo; 

TEMAS TRANSVERSAIS 

META 15 – TEMAS TRANSVERSAIS: Implementar no Sistema Municipal de Ensino temas transversais e atitudes 

metodológicas que fortaleçam as dimensões éticas, humanísticas, cidadãs e a construção da identidade (pessoal e 

cultural); valores pessoais e sociais, princípios filosóficos e epistemológicos e o compromisso socioambiental 

15.1 estruturar e/ou adequar na Matriz e Proposta Curricular de Ensino o desenvolvimento das temáticas da diversidade, 

direitos humanos, direitos da criança e adolescente, sexo, educação em direitos humanos, étnico-racial, da 

http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2004-2006/2005/Decreto/D5626.htm#art22
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sustentabilidade socioambiental, educação integral (nos diferentes macrocampos) e saúde da comunidade escolar, de 

acordo com os princípios da educação integral (Decreto 7.083/10); 

15.2 implementar em todos os níveis, etapas e modalidades dos sistemas de ensino público e privado a inclusão e/ou 

adaptação dos temas transversais através do currículo escolar e do projeto político pedagógico de forma contextualizada 

e de acordo com a realidade local; 

15.3 fortalecer no âmbito das instituições públicas e privadas o desenvolvimento de projeto pedagógico multidisciplinar 

envolvendo os temas: saúde, trabalho e consumo, meio ambiente, sexo, pluralidade cultural e ética; 

15.4 criar mecanismos que possibilite o acompanhamento e monitoramento das propostas apresentadas pelos PCNs na 

referência para o trabalho nas diferentes áreas do conhecimento do currículo escolar, através dos temas transversais no 

âmbito das escolas do sistema de ensino público e privado; 

15.5 elaborar e implementar o plano de formação continuada de gestores e demais profissionais da educação do sistema 

de ensino público e privado para a abordagem no contexto escolar de temáticas do enfretamento a violência, História e 

Cultura afro-brasileira e indígena, conforme as Leis 10.639/03 e 11.645/08 e dos demais temas transversais tratados nesta 

meta; 

15.6 produzir material didático e paradidático para os estudantes das escolas do ensino público e privado que contemple 

os temas transversais: saúde, trabalho e consumo, meio ambiente, sexo, pluralidade cultural e ética, voltados para o 

enfoque local; 

15.7 Criar uma rede de parceria entre as escolas públicas e privadas, entidades governamentais e não governamentais 

que possibilitem apoio técnico, metodológico e materiais ao desenvolvimento dos temas transversais no âmbito escolar. 

PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 

META 16 – FORMAÇÃO ESPECÍFICA NA ÁREA - Garantir, em regime de colaboração entre a União, Estado e as 

instituições de ensino superior, no prazo de 1 (um) ano de vigência deste PME, política municipal de formação dos 

profissionais da educação de que tratam os incisos I, II e III do caput do art. 61 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 

1996, assegurando que todos os professores e as professoras da educação básica possuam formação específica de nível 

superior, obtida em curso de licenciatura e/ou especialização na área de conhecimento em que atuam. 

Estratégia - 16.1 instituir e manter atualizado por meio de realização anual de censo na rede pública e privada um banco 

de dados de docentes graduados e não graduados visando adesão aos programas de formação ofertados pelo Governo 

Federal, conforme estratégias do Plano Nacional de Educação e outras políticas afins, no prazo máximo de 1(um) ano 

de vigência deste PME; 

Estratégia - 16.2 ofertar, em regime de colaboração entre a União, Estado e as instituições de ensino superior, cursos de 

atualização pedagógica que contemplem as reformulações e inovações implementadas pelas políticas de formação dos 

docentes no prazo de 1 (um) ano de vigência deste PME; 

Estratégia - 16.3 valorizar as práticas de ensino, pesquisa e estágio nos cursos de formação superior dos profissionais da 

educação, visando ao trabalho sistemático de articulação entre a formação acadêmica e as demandas da educação básica 

local; 

Estratégia - 16.4 ofertar, em regime de colaboração entre a União, Estado e as instituições de ensino superior, 

preferencialmente na modalidade presencial, licenciatura nas áreas de carência detectadas pelo censo municipal; 

Estratégia – 16.5 articular a oferta em nível de programa especial de formação pedagógica destinados à docência dos 

profissionais graduados em outras áreas para atuação em cursos técnicos no prazo de 1 (um) ano de vigência deste PME; 

Estratégia – 16.6 atuar, conjuntamente, com base em plano estratégico que apresente diagnóstico das necessidades de 

formação de profissionais da educação e da capacidade de atendimento, por parte de instituições públicas e comunitárias 

de educação superior existentes no Estado e no Município, e defina obrigações recíprocas entre os partícipes; 

Estratégia - 16.7 colaborar para a consolidação do financiamento estudantil a estudantes matriculados em cursos de 

licenciatura com avaliação positiva pelo Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior - SINAES, na forma da 

http://www.jusbrasil.com.br/topicos/11686553/inciso-i-do-artigo-61-da-lei-n-9394-de-20-de-dezembro-de-1996
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/11686513/inciso-ii-do-artigo-61-da-lei-n-9394-de-20-de-dezembro-de-1996
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/11686470/inciso-iii-do-artigo-61-da-lei-n-9394-de-20-de-dezembro-de-1996
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/11686589/artigo-61-da-lei-n-9394-de-20-de-dezembro-de-1996
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/1035083/lei-de-diretrizes-e-bases-lei-9394-96
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Lei nº 10.861, de 14 de abril de 2004, inclusive a amortização do saldo devedor pela docência efetiva na rede pública de 

educação básica; 

Estratégia - 16.8 articular a ampliação de programa permanente de iniciação à docência a estudantes matriculados em 

cursos de licenciatura, a fim de aprimorar a formação de profissionais para atuar no magistério da educação básica; 

Estratégia – 16.9 colaborar para a consolidação e ampliação da plataforma eletrônica para organizar a oferta e as 

matrículas em cursos de formação inicial e continuada de profissionais da educação, bem como para divulgar e atualizar 

seus currículos eletrônicos; 

Estratégia – 16.10 implementar em regime de parceria com os entes federados programas específicos para formação de 

profissionais da educação para as escolas do campo e de comunidades indígenas e quilombolas e para a educação 

especial; 

Estratégia – 16.11 fomentar a oferta de cursos técnicos de nível médio e tecnológicos de nível superior, destinados à 

formação, nas respectivas áreas de atuação, dos profissionais da educação de outros segmentos que não os do magistério; 

Estratégia – 16.12 articular a implantação, no prazo de 1 (um) ano de vigência desta Lei, política nacional de formação 

continuada para os profissionais da educação de outros segmentos que não os do magistério, construída em regime de 

colaboração entre os entes federados; 

Estratégia – 16.13 colaborar para a instituição de programa de concessão de bolsas de estudos para que os professores 

de idiomas das escolas públicas de educação básica realizem estudos de imersão e aperfeiçoamento nos países que 

tenham como idioma nativo as línguas que lecionem; 

Estratégia – 16.14 colaborar para o desenvolvimento de modelos de formação docente para a educação profissional que 

valorizem a experiência prática, por meio da oferta, nas redes federal e estaduais de educação profissional, de cursos 

voltados à complementação e certificação didático-pedagógica de profissionais experientes. 

META 17 – FORMAÇÃO PÓS – GRADUAÇÃO - Formar, com a colaboração da União, Estado e instituições de 

ensino superior, em nível de pós-graduação: lato sensu, 50% (cinquenta por cento); e stricto sensu, 20% (vinte por cento) 

dos professores da educação básica, até o penúltimo ano de vigência deste PME, e garantir a todos os profissionais da 

educação básica formação continuada em sua área de atuação, considerando as necessidades, demandas e 

contextualizações dos sistemas de ensino. 

Estratégia - 17.1 realizar em regime de colaboração o planejamento estratégico para dimensionamento da demanda de 

pós-graduação lato sensu e stricto sensu e formação continuada e fomentar as respectivas ofertas por parte das instituições 

públicas e privadas de educação superior, de forma orgânica e articulada às políticas de formação da União, Estado e do 

Município; 

Estratégia - 17.2 firmar termo de parceria com o Estado, União e a iniciativa privada para a garantir programa de 

composição de acervo de obras didáticas, paradidáticas e de literatura e de dicionários, e programa específico de acesso 

a bens culturais, incluindo obras e materiais produzidos em Libras e em Braille, sem prejuízo de outros, a serem 

disponibilizados para os professores da rede pública de educação básica, favorecendo a construção do conhecimento e a 

valorização da cultura da investigação; 

Estratégia - 17.3 garantir o acesso ao portal eletrônico do MEC (www.portaldoprofessor.gov.br), para subsidiar a atuação 

dos professores e das professoras da educação básica, disponibilizando acesso a internet gratuita, bem como a 

distribuição de equipamentos tecnológicos (notebooks ou tablets) em regime de comodato; 

Estratégia - 17.4 criar o portal eletrônico educacional do Município para subsidiar a atuação dos professores da educação 

básica, disponibilizando gratuitamente materiais didáticos, paradidáticos e pedagógicos suplementares, inclusive aqueles 

com formato acessível, podendo ainda haver a socialização da produção pedagógica de todo profissional da educação; 

Estratégia - 17.5 ampliar de forma transparente e regulamentada, em regime de colaboração com o Estado, a União e 

Instituições de Ensino Superior, públicas e privadas, a oferta de bolsas de estudo para pós-graduação lato sensu e stricto 

sensu dos professores e demais profissionais da educação básica; 

Estratégia - 17.6 aderir à política nacional de fortalecimento de formação dos professores das escolas públicas de 

educação básica, por meio da implementação das ações do Plano Nacional do Livro e Leitura e da instituição de programa 

nacional de disponibilização de recursos para acesso a bens culturais pelo magistério público; 

http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2004-2006/2004/Lei/L10.861.htm
http://www.portaldoprofessor.gov.br/
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Estratégia - 17.7 fortalecer e ampliar de forma transparente e regulamentada a formação dos professores, por meio da: 

realização anual do Congresso Municipal de Educação; participação em feiras, seminários, congressos, simpósios e 

outros; aquisição de bens culturais e promoção de intercâmbio. 

Estratégia - 17.8 colaborar para a consolidação da política nacional de formação de professores e professoras da educação 

básica, definindo diretrizes nacionais, áreas prioritárias, instituições formadoras e processos de certificação das 

atividades formativas. 

META 18 – VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - Valorizar os profissionais do 

magistério da rede pública de educação básica de forma a equiparar seu rendimento médio ao dos demais profissionais 

com escolaridade equivalente, até o fim do 5º (quinto) ano de vigência deste PME. 

Estratégia - 18.1 assegurar, por iniciativa da Secretaria Municipal de Educação, em regime de colaboração com os entes 

federados, até o fim do 2º (segundo) ano de vigência deste PME, o fortalecimento do Fórum Permanente de Educação, 

do Conselho do FUNDEB e do Conselho Permanente de Valorização dos Profissionais da Educação Básica, de modo a 

garantir espaços para instalação permanente destes órgãos e outras demandas, como mobília, equipamentos tecnológicos, 

transporte e orçamento mínimo que possibilitem o acompanhamento efetivo e eficaz do cumprimento deste Plano; 

Estratégia - 18.2 constituir como tarefa do fórum permanente o acompanhamento da evolução salarial por meio de 

indicadores da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios - PNAD, periodicamente divulgados pela Fundação 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE; 

Estratégia - 18.3 reformular, até o fim do 1º (primeiro) ano de vigência deste PME, o Plano de Carreira, Cargos e 

Remuneração dos Servidores da Educação Municipal (PCCR), observados os critérios estabelecidos no § 2º do Artigo 

3º e no Artigo 6º da Lei no 11.738, de 16 de julho de 2008; 

Estratégia - 18.4 garantir no PCCR a implantação de 100% (cem por cento) de gratificação por dedicação exclusiva, com 

cumprimento da jornada de trabalho em um único estabelecimento escolar, de modo facultativo aos servidores. 

Estratégia - 18.5 garantir, por meio de regulamentação específica, a autonomia da gestão administrativa e financeira das 

unidades escolares que integram a rede pública de ensino; 

Estratégia - 18.6 reformular, até o fim do 1º (primeiro) ano de vigência deste PME, a Lei de Gestão Democrática das 

escolas da rede pública de ensino; 

Estratégia - 18.7 garantir que o número de servidores efetivos da educação seja igual ou superior a 90% (noventa por 

cento); 

Estratégia - 18.8 assegurar, até o 2º (segundo) ano de vigência deste PME, a instituição de Plano de Saúde e Junta Médica 

para atendimento aos profissionais da educação. 

Estratégia - 18.9 reformular a legislação relativa ao CPVPEB, de modo a garantir a ampliação de sua composição 

contemplando todos os segmentos dos profissionais da educação. 

META 19 – PLANO DE CARREIRA - Assegurar, no prazo de 1 (um) ano, a reformulação do Plano de Cargos Carreira 

e Remuneração - PCCR, contemplando todos os profissionais da educação básica, tomando como referência a Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional e o piso salarial nacional profissional, definido em lei federal, nos termos do 

inciso VIII do art. 206 da Constituição Federal. 

Estratégia - 19.1 garantir concurso público na rede pública municipal de modo que, até o fim do primeiro ano de vigência 

deste PME, 100% (cem por cento) dos profissionais do magistério e 90% (noventa por cento), no mínimo, dos 

profissionais da educação não docentes sejam ocupantes de cargos efetivo e estejam em exercício e articular para que a 

rede pública estadual de ensino promova o cumprimento desta estratégia; 

Estratégia -19.2 -Implantar, nas redes públicas de educação básica, acompanhamento dos profissionais iniciantes, 

supervisionados por equipe de profissionais experientes, a fim de fundamentar, com base em avaliação documentada, a 

decisão pela efetivação após o estágio probatório e oferecer, durante esse período, curso de aprofundamento de estudos 

na área de atuação do professor, com destaque para os conteúdos a serem ensinados e as metodologias de ensino de cada 

disciplina; 

Estratégia - 19.3 regulamentar através de instrumentos legais as licenças remuneradas e incentivos para qualificação 

profissional, inclusive em nível de pós-graduação stricto sensu, asseguradas no PCCR dos servidores da educação 

http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2007-2010/2008/Lei/L11738.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Constituicao/Constituicao.htm#art206viii
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municipal e no Regime Jurídico do Município e a cada início de ano a secretaria de educação deverá publicar a 

programação de licenças para estudos especificando o número de vagas disponíveis; 

Estratégia - 19.4 garantir a transparência no repasse de transferências de recursos (federais e estaduais), na área de 

educação, conforme a política nacional de educação pública; 

Estratégia - 19.5 garantir gratificação de interiorização aos profissionais de educação municipal conforme legislação 

específica; 

Estratégia - 19.6 garantir a liberação da licença prêmio do profissional da educação de acordo com o cronograma anual, 

priorizando o servidor que possui duas ou mais licenças acumuladas; 

Estratégia - 19.7 considerar as especificidades socioculturais das escolas do campo e das comunidades indígenas e 

quilombolas no provimento de cargos efetivos para essas escolas; 

GESTÃO ADMINISTRATIVA 

META 20 – FINANCIAMENTO DA EDUCAÇÃO -  Ampliar, até o final do 1º (primeiro) ano de vigência deste 

PME, de 25% (vinte e cinco por cento) para 30% (trinta por cento) a aplicação mínima da receita do Município descrita 

no Artigo 212 da Constituição Federal e garantir percentual fixo para investimento em infraestrutura e equipamentos da 

rede pública de ensino. 

Estratégia - 20.1 assegurar em lei específica, até o 2º (segundo) ano de vigência deste PME, no mínimo, 10% dos recursos 

devidos ao Município como royalties ou outra forma de compensação pela exploração de recursos naturais ou prestação 

de serviços (temporários e/ou permanentes) de grandes empreendimentos para instituir um Fundo Permanente de 

financiamento para escolas de ensino fundamental atingidas por situações de emergência ou calamidade pública, na 

forma da lei; 

Estratégia - 20.2 assegurar o acompanhamento, a transparência e o controle social dos repasses e a aplicação dos recursos 

oriundos da participação no resultado ou da compensação financeira pela exploração de petróleo e gás natural e outros 

recursos, com a finalidade de cumprimento da meta prevista no inciso VI do caput do art. 214 da Constituição Federal; 

Estratégia - 20.3 instituir a Escola de Administração Pública Municipal, até o 2º (segundo) ano de vigência deste PME, 

em regime de colaboração com os entes federados, como mecanismo fomentador e promotor do fortalecimento e 

efetivação, nos termos do parágrafo único do art. 48 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, da transparência 

e do controle social na utilização dos recursos públicos aplicados em educação, especialmente a realização de audiências 

públicas e a criação do portal eletrônico da transparência; 

Estratégia - 20.4 promover, em caráter de formação continuada, a capacitação dos membros de todos os órgãos de 

acompanhamento e controle social (Conselhos Escolares, CAE, FUNDEB, CPVPEB, CME e Fórum Municipal 

Permanente de Educação), com a colaboração entre a Secretaria Municipal de Educação, a Secretaria de Estado da 

Educação, a Câmara de Vereadores, o Ministério Público Estadual, Assembleia Legislativa e o Tribunal de Contas do 

Estado; 

Estratégia - 20.5 articular, em regime de colaboração com o poder legislativo municipal, o governo do estado, a bancada 

parlamentar federal e Assembleia Legislativa, até o 2º (segundo) ano de vigência deste PME, a regulamentação e as 

transferências das compensações financeiras devidas ao município para fins de financiar projetos de iniciação científica, 

desenvolvidos pelas escolas públicas do município, em razão da criação da reserva de conservação ambiental Parque 

Nacional Montanhas do Tumucumaque; 

Estratégia - 20.6 acompanhar a regulamentação do parágrafo único do art. 23 e o art. 211 da Constituição Federal, 

conforme estratégia 20.9 da meta 20 do PNE, requerendo empenho direto das bancadas de parlamentares federais 

(deputados e senadores) no sentido de assegurarem a eficácia da regulamentação quanto ao equilíbrio na repartição das 

responsabilidades e dos recursos entre os entes federados, considerando as diferenças e especificidades do município de 

Laranjal do Jari; 

http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10648406/inciso-vi-do-artigo-214-da-constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-de-1988
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10648645/artigo-214-da-constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-de-1988
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/112175738/constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-constitui%C3%A7%C3%A3o-da-republica-federativa-do-brasil-1988
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/11239122/par%C3%A1grafo-1-artigo-48-lc-n-101-de-04-de-maio-de-2000
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/11238936/artigo-48-lc-n-101-de-04-de-maio-de-2000
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/102628/lei-de-responsabilidade-fiscal-lei-complementar-101-00
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10638961/par%C3%A1grafo-1-artigo-23-da-constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-de-1988
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10638993/artigo-23-da-constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-de-1988
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10649371/artigo-211-da-constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-de-1988
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/112175738/constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-constitui%C3%A7%C3%A3o-da-republica-federativa-do-brasil-1988
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Estratégia - 20.7 adequar a estrutura administrativa do Executivo Municipal, até o 2º (segundo) ano de vigência deste 

PME, para requerer da União, na forma da lei, a complementação de recursos financeiros ao Município quando este não 

conseguir atingir o valor do CAQi (Custo Aluno Qualidade inicial) e, posteriormente, do CAQ (Custo Aluno Qualidade); 

Estratégia - 20.8 articular a garantia de fontes de financiamento permanentes e sustentáveis para todos os níveis, etapas 

e modalidades da educação básica, observando-se as políticas de colaboração entre os entes federados, em especial as 

decorrentes do art. 60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias e do § 1o do art. 75 da Lei no 9.394, de 20 de 

dezembro de 1996, que tratam da capacidade de atendimento e do esforço fiscal de cada ente federado, com vistas a 

atender suas demandas educacionais à luz do padrão de qualidade nacional; 

Estratégia - 20.9 garantir o acompanhamento da arrecadação da contribuição social do salário-educação e sua aplicação 

de forma transparente; 

Estratégia - 20.10 colaborar para desenvolver, por meio do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais 

Anísio Teixeira - INEP, estudos e acompanhamento regular dos investimentos e custos por aluno da educação básica e 

superior pública, em todas as suas etapas e modalidades; 

Estratégia - 20.11 acompanhar a implantação do Custo Aluno-Qualidade inicial - CAQi, referenciado no conjunto de 

padrões mínimos estabelecidos na legislação educacional e cujo financiamento será calculado com base nos respectivos 

insumos indispensáveis ao processo de ensino-aprendizagem e será progressivamente reajustado até a implementação 

plena do Custo Aluno Qualidade - CAQ; 

Estratégia - 20.12 implementar o Custo Aluno Qualidade - CAQ como parâmetro para o financiamento da educação de 

todas as etapas e modalidades da educação básica, a partir do cálculo e do acompanhamento regular dos indicadores de 

gastos educacionais com investimentos em qualificação e remuneração do pessoal docente e dos demais profissionais da 

educação pública, em aquisição, manutenção, construção e conservação de instalações e equipamentos necessários ao 

ensino e em aquisição de material didático-escolar, alimentação e transporte escolar; 

Estratégia - 20.13 aprovar, no prazo de 1 (um) ano, Lei de Responsabilidade Educacional, assegurando padrão de 

qualidade na educação básica, aferida pelo processo de metas de qualidade e instrumentos oficiais de avaliação 

educacionais; 

Estratégia - 20.14 garantir percentual de no mínimo 50% (cinquenta por cento) dos recursos próprios destinados à 

educação para investimento em infraestrutura da rede pública de ensino no 1º (primeiro) ano de vigência deste PME; 

Estratégia - 20.15 garantir a partir do 1º (primeiro) ano de vigência do PME, percentual de no mínimo 20% (vinte por 

cento) dos recursos do FUNDEB para investimento em infraestrutura e equipamentos da rede pública de ensino; 

Estratégia - 20.16 garantir movimentação dos recursos da educação em conta específica, a saber: 60% (sessenta por 

cento) e 40% (quarenta por cento) do FUNDEB, recursos próprios e salário-educação; 

Estratégia - 20.17 garantir que até o final do 2º (segundo) ano deste PME seja definido em lei específica um percentual 

fixo para financiamento da promoção da iniciação científica e tecnológica empreendida por docentes e discentes de 

escolas públicas e conveniadas sediadas no município; 

Estratégia - 20.18 garantir a partir do 1º (primeiro) ano de vigência do PME instrumentos de gestão democrática dos 

recursos destinados a educação, através do orçamento participativo, a ser gerido pelo gestor do Fundo Municipal da 

Educação na forma de definição das prioridades em cada unidade escolar. 

META 21 – GESTÃO DEMOCRÁTICA - Assegurar condições, no prazo de 1 (um) ano, 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, prevendo, para esse fim, recursos e apoio técnico da União e do Estado. 

Estratégia - 21.1 ampliar os programas de apoio e formação aos conselheiros do CACS/FUNDEB, CAE, CME, CPVPEB, 

dos conselhos escolares, regionais e outros e aos representantes educacionais em demais conselhos de acompanhamento 

de políticas públicas, garantindo a esses colegiados recursos financeiros, espaço físico adequado, equipamentos e meios 

de transporte para visitas à rede escolar; 

Estratégia - 21.2 garantir a disponibilidade dos Presidentes dos conselhos: CACS/ FUNDEB, CPVPEB e CAE; 

http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Constituicao/Constituicao.htm#adctart60.
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/LEIS/L9394.htm#art75§1
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/LEIS/L9394.htm#art75§1
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Estratégia - 21.3 garantir a partir do 1º (primeiro) ano de vigência deste PME a disponibilidade do diretor financeiro ou 

presidente dos Conselhos Escolares adimplentes e que os mesmos sejam servidores efetivos, sendo vetado que o diretor 

escolar assuma a função de diretor financeiro ou presidente de Conselho escolar; 

Estratégia - 21.4 garantir que a emissão de parecer do Poder Legislativo, em relação à prestação de contas dos recursos 

da educação, esteja condicionada ao parecer do CACS/FUNDEB e CAE; 

Estratégia - 21.5 assegurar que as prestações de contas do Fundo Municipal de Educação antes de serem enviadas ao 

TCE sejam submetidas ao parecer do CACS/FUNDEB; 

Estratégia - 21.6 garantir que o CACS/FUNDEB torne público e encaminhe aos órgãos de controle externo (TCE e MP) 

pareceres das prestações de contas do recurso do Fundo Municipal de Educação; 

Estratégia - 21.7 garantir mensalmente a prestação de contas parcial dos recursos da educação ao CACS/FUNDEB na 

forma da lei; 

Estratégia - 21.8 garantir autonomia financeira (para custear despesas, assessoria jurídica e contábil independente), aos 

órgãos colegiados municipais: CACS, CAE, CME e CPVPEB, para análise das prestações de contas; 

Estratégia - 21.9 garantir a reformulação da Lei da Gestão Democrática Nº 324/2009, no 1º (primeiro) ano de vigência 

deste PME de forma a atender 100% (cem por cento) das escolas da rede municipal de ensino, contemplando diretor 

adjunto para as escolas de grande porte; 

Estratégia - 21.10 garantir na reforma da Lei da Gestão Democrática Nº 324/2009 que os secretários escolares sejam 

servidores efetivos e com qualificação na área; 

Estratégia - 21.11 garantir na reforma da Lei da Gestão Democrática Nº 324/2009 que o secretário municipal de educação 

seja servidor efetivo e outros critérios definidos na lei; 

Estratégia - 21.12 garantir em lei específica, até o 2º (segundo) ano de vigência deste PME repasse de transferência dos 

recursos financeiros da educação para as escolas públicas municipais que tenham conselho escolar adimplente; 

Estratégia - 21.13 assegurar para a equipe gestora das unidades escolares formação continuada em gestão escolar; 

Estratégia - 21.14 garantir juntamente com a instituição do PME a constituição do Fórum Municipal Permanente de 

Educação, com o intuito de monitorar sua execução; 

Estratégia - 21.15 estimular, em todas as redes de educação básica, a constituição e o fortalecimento de grêmios 

estudantis e associações de pais, assegurando-lhes, inclusive, espaços adequados e condições de funcionamento nas 

escolas e fomentando a sua articulação orgânica com os conselhos escolares, por meio das respectivas representações; 

Estratégia - 21.16 estimular a participação e a consulta de profissionais da educação, alunos e seus familiares na 

formulação dos projetos político-pedagógicos, currículos escolares, planos de gestão escolar e regimentos escolares, 

assegurando a participação dos pais na avaliação de docentes e gestores escolares; 

Estratégia - 21.17 favorecer processos de autonomia pedagógica, administrativa e de gestão financeira nos 

estabelecimentos de ensino. 

META 22 – GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS SISTEMAS - Aprimorar a gestão dos sistemas de ensino. 

Estratégia - 22.1 definir formalmente até o final do 1º (primeiro) ano de vigência deste PME padrões (básico, médio e 

ideal) de qualidade arquitetônicos e pedagógicos de funcionamento das unidades escolares; 

Estratégia - 22.2 construir no 1º (primeiro) ano de vigência deste PME planejamento de adequação das escolas segundo 

padrões definidos e adequar no mínimo 50% (cinquenta por cento) das escolas no padrão básico até o final do primeiro 

ano e 100% (cem por cento) no segundo ano; 

Estratégia - 22.3 adequar até o final do 3º (terceiro) ano de vigência deste PME, no mínimo 50% (cinquenta por cento) 

das escolas no padrão médio e 100% (cem por cento) até o final do quinto ano; 
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Estratégia - 22.4 adequar até o final do 6º (sexto) ano de vigência deste PME, no mínimo 50% (cinquenta por cento) das 

escolas no padrão ideal e 100% (cem por cento) até o final deste PME; 

Estratégia - 22.5 modernizar os recursos tecnológicos das escolas até o final do 3º (terceiro) ano de vigência deste PME; 

Estratégia - 22.6 garantir o tombamento patrimonial da rede municipal de educação no primeiro ano de vigência deste 

PME; 

Estratégia - 22.7 definir padrões de qualidade para os serviços prestados pelas instituições e sistemas de ensino até o 

final do 1º (primeiro) ano de vigência deste PME; 

Estratégia - 22.8 implantar no 1º (primeiro) ano de vigência deste PME a política de comunicação e integração dos 

sistemas de ensino; 

Estratégia - 22.9 instituir no 1º (primeiro) ano de vigência deste PME agenda permanente de ação dos sistemas de ensino 

com base no acompanhamento e cumprimento do PME 

Estratégia - 22.10 implantar no 1º (primeiro) ano de vigência deste PME instrumento de monitoramento da qualidade de 

serviço prestado pelas escolas; 

Estratégia - 22.11 instituir no 1º (primeiro) ano de vigência deste PME instrumento de avaliação do grau de satisfação 

de usuários em relação aos serviços educacionais; 

Estratégia - 22.12 implantar no 1º (primeiro) ano de vigência deste PME instrumentos de acompanhamento do nível de 

satisfação, participação e bem-estar dos profissionais da educação; 

Estratégia - 22.13 promover, no 1º (primeiro) ano de vigência deste PME, a partir do planejamento da secretaria de 

educação, concurso para o provimento dos cargos, cursos de qualificação para garantir aos servidores que já atuam a 

formação adequada ao exercício de suas funções, e cursos periódicos de capacitação em serviço para os servidores; 

Estratégia - 22.14 criar no 1º (primeiro) ano de vigência deste PME e alimentar web site específico das ações do sistema 

municipal de educação; 

Estratégia - 22.15 articular com o estado, até o final do 2º (segundo) ano de vigência deste PME, a efetivação da 

municipalização de forma responsável, para a oferta do ensino fundamental, sem prejuízos das partes envolvidas; 

Estratégia - 22.16 instituir até o 2º (segundo) ano de vigência deste PME um comando da guarda municipal patrimonial 

específico para a educação com servidores efetivos e qualificados para o exercício da função; 

Estratégia - 22.17 formalizar até o final do 1º (primeiro) ano de vigência deste PME a efetivação do termo de cooperação 

técnica entre a prefeitura de Laranjal do Jari e o governo do Estado do Amapá ou com outros entes federados envolvidos; 

Estratégia - 22.18 articular com os entes federados, até o final do 3º (terceiro) ano de vigência deste PME, o 

financiamento para construção e funcionamento de um Centro de Convenções Municipal; 

Estratégia - 22.19 encaminhar ao Conselho Municipal de Educação e ao Fórum Municipal Permanente de Educação, no 

máximo até o dia 15 de novembro do ano em curso, a proposta administrativa e pedagógica para o ano subsequente, 

incluindo o cronograma de reformas físicas e mobiliares do Sistema, o calendário de licenças-prêmio e licenças para 

estudo de servidores e seus respectivos substitutos e o calendário letivo, com a garantia de que o ano letivo terá início 

em tempo hábil para que seja assegurada a carga horária legal mínima (Lei 9394/96); 

Estratégia - 22.20 garantir a partir do 1º (primeiro) ano, com aprovação e acompanhamento do Conselho de Alimentação 

Escolar – CAE, alimentação escolar conforme orientação nutricional, priorizando o cardápio regionalizado. 

Estratégia - 22.21 garantir a partir do 1º (primeiro) ano de vigência deste Plano, instrumento formal para concessão de 

licenças, processos administrativos e disciplinares, bem como certificação para aferir apto, inapto e ou readequação dos 

servidores nos sistemas de ensino. 
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GRÁFICO DE MONITORAMENTO PME/LJ 

 

 

ATO NORMATIVO QUE REGULAMENTA A PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CAIXAS 

ESCOLARES CONTENDO AS MEDIDAS DE TRANSPARÊNCIA ADOTADA PELA 

SECRETARIA 

O objetivo da prestação de contas é demonstrar, por meio de um conjunto de documentos e 

relatórios, a comprovação da correta aplicação dos recursos recebidos, conforme estabelecido em 

Plano de Trabalho e na forma indicada pela legislação 

A obrigatoriedade da apresentação da prestação de contas está fundamentada no parágrafo único do 

art. 70 da Constituição Federal de 1988, que estabelece:  

“Art.70 – (...) Parágrafo único - Prestará contas qualquer pessoa física ou 

jurídica, pública ou privada, que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou 

administre dinheiros, bens e valores públicos ou pelos quais a União responda, 

ou que, em nome desta, assuma obrigações de natureza pecuniária.” 

 Os Atos normativos que regulamenta o Programa Dinheiro Direto na Escola -PDDE, ações 

agregadas e     prestação de contas são: 

✓ Lei 11.947, de 16 de junho de 2009. Dispõe sobre o atendimento da alimentação escolar e 

do Programa Dinheiro Direto na Escola aos alunos da educação básica; altera as Leis nos 

10.880, de 9 de junho de 2004, 11.273, de 6 de fevereiro de 2006, 11.507, de 20 de julho de 
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2007; revoga dispositivos da Medida Provisória no 2.178-36, de 24 de agosto de 2001, e a Lei 

no 8.913, de 12 de julho de 1994; e dá outras providências. 

✓ Resolução nº 10, de 18 de abril de 2013, e alterações.  Dispõe sobre os critérios de repasse 

e execução do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), em cumprimento ao disposto na 

Lei 11.947, de 16 de junho de 2009. 

✓ Resolução nº 9, de 2 de março de 2011, e alterações. Estabelece os procedimentos a serem 

adotados para aquisição de materiais e bens e contratação de serviços, com os repasses 

efetuados à custa do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), pelas Unidades Executoras 

Próprias (UEx) e entidades qualificadas como beneficentes de assistência social ou de 

atendimento direto e gratuito ao público que ministram educação especial, denominadas de 

Entidades Mantenedoras (EM), de que trata o inciso I, § 2º, do art. 22 da Lei nº 11.947, de 16 

de junho de 2009. 

✓ Resolução nº 15, de 10 de julho de 2014, e alterações. Dispõe sobre as prestações de contas 

das entidades beneficiadas pelo Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) e suas ações 

agregadas. 

✓ Resolução nº 8, de 16 de dezembro de 2016. Altera as Resoluções nºs  10, de 18 de abril de 

2013, e 16, de 9 de dezembro de 2015, do Conselho Deliberativo do Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação (CD/FNDE), e dá outras providências. 

✓ Resolução nº 6, de 27 de fevereiro de 2018. Acrescenta e altera dispositivos da Resolução 

CD/FNDE nº 10, de 18 de abril de 2013, do Conselho Deliberativo do Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação - CD/FNDE. 

Quanto as medidas de transparências a SEMED orienta a diretoria das UEXs para que exponha 

no mural da escola toda a movimentação dos recursos e ações realizadas  com o recurso do PDDE e 

ações agregadas para que a comunidade  escolar tenha conhecimento desses benefícios. 

 

DOCUMENTO QUE RELACIONE A DEMANDA E OFERTA DE CRECHE E PRÉ ESCOLA NO 

MUNICÍPIO. 

Escola DESCRIÇÃO TURNO NÚMERO DE 

ALUNOS 

Escola Zélia Conceição I-PERIODO/A MANHÃ 23 

I-PERÍODO/B TARDE 22 

II-PERÍODO/A MANHÃ 24 

II-PERÍODO/B TARDE 18 

Escola Terezinha Queiroga I  PERÍODO/A MANHÃ 18 

I PERÍODO/B TARDE 18 

I PERÍODO/C TARDE 18 

II PERÍODO/A MANHÃ 19 

II PERÍODO/B TARDE 22 

Escola Santa Maria Menina I-PERÍODO /A MANHÃ 18 

I-PERIODO /B MANHÃ 18 

I-PERIODO/C MANHÃ 18 

I-PERIODO/D MANHÃ 19 
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II-PERIODO/A MANHÃ 22 

II-PERIODO/B MANHÃ 22 

II-PERIODO/C TARDE 22 

Escola Vinha de Luz I PERIODO A MANHÃ 20 

I PERIODO B MANHÃ 20 

I PERIODO C TARDE 22 

II PERIODO A MANHÃ 20 

II PERIODO B MANHÃ 20 

II PERIODO C MANHÃ 20 

II PERIODO D TARDE 20 

II PERIODO E TARDE 19 

Escola Marilza I-PERÍODO /A MANHÃ 15 

I-PERIODO /B MANHÃ 13 

I-PERÍODO /C  TARDE 15 

I-PERIODO /D  TARDE 14 

II-PERIODO/A MANHÃ 18 

II-PERIODO/B   MANHÃ 12 

Escola Nazaré Mineiro I-PERÍODO/U MANHÃ 20 

II PERÍODO/U TARDE 23 

Escola Aturiá I PERÍODO/A MANHÃ 20 

I PERÍODO/B MANHÃ 17 

I PERÍODO/C TARDE 20 

I PERÍODO/D TARDE 20 

I PERÍODO/E TARDE 20 

II PERÍODO/A MANHÃ 20 

II PERÍODO/B MANHÃ 17 

II PERÍODO/C MANHÃ 20 

II PERÍODO/D TARDE 17 

II PERÍODO/E TARDE 20 

Escola Paulo Freire I-PERIODO/A MANHÃ 17 

I-PERÍODO/B TARDE 16 

                 II-PERÍODO/A MANHÃ 20 

II-PERÍODO/B TARDE 19 

Escola Sumaúma I-PERÍODO/U MANHÃ 9 

II-PERÍODO/U MANHÃ 5 

 

Escola Santa Lucia 

  

II PERIODO/A MANHÃ 20 

II PERIODO/B TARDE 19 

Escola Tereza Teles PERÍODO I/A MANHÃ 20 

PERÍODO I/B TARDE 20 

PERÍODO II/A MANHÃ 19 

PERÍODO II/B TARDE 20 

 

 

 

 

 

 

 

Creche Arco Iris 

I PERIODO-A MANHÃ 21 

I PERIODO-B TARDE 20 

I PERIODO-C TARDE 19 

MATERNAL II/A MANHÃ 11 

MATERNAL II/B MANHÃ 9 

MATERNAL II/C TARDE 11 

MATERNAL II/D TARDE 12 

MATERNAL III/A MANHÃ 14 

MATERNAL III/B MANHÃ 14 

MATERNAL III/C TARDE 17 
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MATERNAL III/D TARDE 16 

 

 

 

 

 

 

Creche Mundo Encantado 

MAT. II/A MANHÃ 12 

MAT. II/B MANHÃ 13 

MAT. II/C MANHÃ 13 

MAT. II/D TARDE 13 

MAT. II/F MANHÃ 14 

MAT. II/G TARDE 15 

MAT. III/A MANHÃ 17 

MAT. III/B MANHÃ 17 

MAT. III/C TARDE 17 

MAT. III/D TARDE 17 

MAT. III/E TARDE 17 

MAT. III/F TARDE 12 

MAT. III/G MANHÃ 12 

MAT. III/H TARDE 17 

Total  
  

1377 
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ANEXOS: 
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DECRETO Nº 226 DE 10 DE JULHO DE 2020 

“Institui no âmbito de Laranjal do Jari a Comissão 

Municipal de Gerenciamento do Retorno as Aulas 

considerando a pandemia e dá outras providencias.” 

O PREFEITO DE LARANJAL DO JARI, Estado do Amapá, MARCIO CLAY DA COSTA 

SERRÃO, no uso das suas atribuições conferidas por lei e, 

Considerando a Lei nº 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, que estabelece as medidas para enfrentamento 

da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus (Covid–19) e a 

Portaria nº 356, de 11 de março de 2020 que regulamenta a operacionalização da referida lei; 

Considerando o Decreto nº 1375, que decretou Situação de Emergência em todo território do Estado do 

Amapá, visando à prevenção, mitigação, preparação e resposta ao risco de Desastre Natural – Biológico 

– Epidemia – Doença infecciosa viral causada pelo novo Coronavírus – COVID – 19; 

Considerando o Decreto Municipal nº 092/2020 de 19 de março – PMLJ, que suspendeu as atividades 

letivas de toda a Rede Municipal Púbica e Particular de Ensino do Município de Laranjal do Jari, pelo 

prazo de 15 (quinze) dias, podendo ser prorrogado, conforme orientações do Comitê Municipal de 

Enfrentamento e Resposta Rápida ao Coronavírus (COVID-19);  

Considerando que a pandemia da Covid-19 tem trazido desafios imensos ao setor educacional, no Brasil 

e no mundo, e esse cenário sem precedentes exige rápida e inédita reação de políticos e gestores públicos 

de todos os países, que, de maneira quase universal, optaram pelo fechamento provisório de escolas 

públicas e particulares; 

Considerando que o retorno das atividades escolares pós-pandemia demanda cuidado, atenção e proteção 

à vida, e que as redes municipais de educação possuem o desafio de lidarem com as diversas realidades 

e condições financeiras; 

Considerando a realidade vivida na comunidade escolar, onde seus membros, sejam adultos, jovens ou 

crianças, já convivem com a perda de familiares, amigos e conhecidos, situação que ainda se agravará e 

se expandirá até a retomada presencial das aulas; 

Considerando que nossa estrutura social tem dificuldade em isolar crianças de idosos (que muitas vezes 

são seus cuidadores) e de portadores de morbidades. Isso exige ainda mais dos gestores públicos neste 

momento de planejamento da retomada das atividades presenciais; 

Considerando que o planejamento deve ser elaborado de maneira intersetorial, buscando garantir a 

segurança da comunidade escolar nos aspectos sanitários, de higiene, saúde e prevenção da Covid-19; 

Considerando que, em Regime de Colaboração com União e Estados, as redes municipais devem garantir 

os Direitos de Aprendizagem preconizados na Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e a 
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reorganização de sua proposta pedagógica e do calendário escolar, observando normativas e fatos que 

surgirão nos próximos meses em resposta a outros que, por certo, ainda virão; 

Considerando que a interrupção prolongada dos estudos acarreta prejuízos ao processo educativo 

podendo ocasionar perda de conhecimentos e habilidades adquiridas; 

Considerando os subsídios para elaboração dos protocolos de retorno às aulas publicados pela União dos 

Dirigentes Municipais de Educação (Undime), bem como as orientações publicadas pelo Conselho dos 

Secretários Estaduais de Educação (Consed). 

RESOLVE: 

 

Art. 1º Instituir a Comissão Municipal de Gerenciamento do Retorno das aulas pós Pandemia da Covid-

19 com as seguintes atribuições: 

1. Definir diretrizes e princípios para orientar os trabalhos da Comissão, entre os quais:  

a) Garantia do direito à vida 

b) Garantia do direito à educação  

c) Importância do acolhimento ao receber a comunidade escolar  

d) Preservação e valorização da relação e do vínculo professor-aluno  

e) Garantia de recursos orçamentários extraordinários  

2. Planejar as ações a serem realizadas pela Comissão, estabelecendo cronograma e prazos  

3. Articular, com municípios vizinhos e com a Comissão Estadual de Gerenciamento da Pandemia da 

Covid19, por meio da seccional da Undime no estado, a construção conjunta de um planejamento a partir 

do contexto microrregional  

a) Aspectos a serem verificados, entre outros:  

I. Definição da data de retorno das aulas presenciais  

II. Atuação de profissionais e trabalhadores da educação em diferentes escolas e municípios  

III. Discussão da reorganização do calendário escolar  

IV. Reorganização da oferta do transporte escolar, com ampliação de veículos e criação de novas rotas, 

a fim de garantir a ocupação segura do veículo e o atendimento a todas as crianças e estudantes 

contemplados pelo programa  

4. Elaborar e aprovar normas e protocolos de segurança sanitária, de higiene, saúde e prevenção para o 

espaço escolar  
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5. Elaborar o plano pedagógico de retorno às aulas, com cronograma de retorno, considerando:  

a) Observação e respeito aos marcos legais, normatizações e diretrizes para a organização do processo 

de retorno às aulas. Tais como, Constituição Federal, Lei de Diretrizes e Bases, Base Nacional Comum 

Curricular, Parecer 11/ 2020 do Conselho Nacional de Educação, Medida Provisória 934/ 2020, 

resoluções e diretrizes dos conselhos nacional, estadual e municipal de educação e legislação que poderá 

vir a ser sancionada  

b) Garantia de aprendizagem, com acesso e permanência  

c) Planejamento e reorganização dos tempos e espaços escolares, com redefinição do número de crianças 

e estudantes por sala de aula, escalonamento das crianças e estudantes em aulas presenciais e em 

atividades não presenciais (complementares). 

d) Oferta de vagas a crianças e estudantes oriundos da rede privada.  

e) Promoção de busca ativa e combate à evasão escolar.  

f) Definição da ordem de retorno das etapas e modalidades:  

Educação Infantil (Creche, 4 e 5 anos); Ensino Fundamental - Anos iniciais; Ensino Fundamental - Anos 

finais; Educação de Jovens e Adultos; Educação Especial e Educação do Campo. 

g) Levantamento sobre a efetividade da oferta de atividades não presenciais durante o período de 

suspensão das aulas  

h) Avaliação da possibilidade de, em algumas escolas, permanecer a oferta de aulas presenciais a todos 

os estudantes ao mesmo tempo  

6. Identificar acometidos pela covid-19 e óbitos entre os profissionais e trabalhadores da educação, 

crianças, estudantes e famílias  

 

7. Identificar crianças, estudantes, profissionais e trabalhadores da educação integrantes de grupos de 

risco  

a) Definir como será feita a oferta do ensino-aprendizagem a essas crianças e estudantes  

b) Definir como será reorganizado o regime de trabalho desses profissionais e trabalhadores da educação 

(trabalho remoto)  

c) Organizar diretrizes para a rede realizar contratação temporária para a respectiva substituição de 

profissionais e trabalhadores desse grupo  

8. Identificar casos suspeitos e sintomáticos entre crianças e estudantes, profissionais e trabalhadores da 

educação  
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a) Definir protocolos de atendimento a crianças, estudantes, profissionais e trabalhadores da educação 

que se sentirem mal na escola ou no centro de educação infantil  

b) Encaminhar casos suspeitos/ sintomáticos à área de saúde  

9. Monitorar evolução de número de infectados, internações, óbitos entre os membros da comunidade 

escolar  

10. Articular com as Secretarias de Saúde e de Assistência Social ações para o atendimento psicológico 

ou de orientação educacional a crianças e estudantes, suas famílias, profissionais e trabalhadores da 

educação  

11. Articular com a Secretaria de Infraestrutura ações para adequação dos espaços escolares para 

atendimento aos alunos visando promover ações para garantir o atendimento de saneamento básico e o 

abastecimento de água potável em todas as escolas e centros de educação infantil  

12. Estabelecer protocolos para manuseio dos alimentos e limpeza dos utensílios utilizados na 

alimentação escolar  

13. Definir como será a oferta de alimentações/ refeições individuais nas escolas e centros de educação 

infantil. Se em refeitórios, com distanciamento social, ou em sala de aula  

14. Promover ações de comunicação e transparência, por meio de materiais informativos sobre:  

a) Prevenção, atribuições e responsabilidades (do governo e dos cidadãos)  

b) Suspensão de trabalhos em grupo, festas, competições e férias escolares, entre outras possíveis 

aglomerações  

c) Higiene respiratória e contatos das mãos com o corpo e com superfícies  

d) Uso de máscaras (tempo de uso, tamanho, materiais, limpeza e conservação – se não forem 

descartáveis) ou de escudo facial de acetato em crianças de 2 anos a 6 anos e) Orientações para os 

familiares acompanharem a saúde de seus filhos  

f) Importância de todos retornarem às escolas  

g) O cumprimento do ano letivo que pode ser estendido para 2021 e/ou outras alternativas de 

reestruturação do calendário escolar  

15. Criar e fortalecer as condições para exercício da gestão democrática, contemplando:  

a) Planejamento das ações de maneira articulada  

b) Fortalecimento da relação família-escola  

c) Definição de estratégias e procedimentos com as Comissões Escolares de Gerenciamento da Pandemia 

da Covid-19  



 
ESTADO DO AMAPÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

GABINETE DA SECRETÁRIA 

96 
 

16. Construir proposta de reorganização do calendário escolar, considerando entre outros pontos:  

a) Definição dos dias letivos e cumprimento da carga horária mínima  

b) Cancelamento de eventos escolares como jogos, competições, festas, exposições, feiras 

c) Resultados da avaliação diagnóstica inicial  

d) Utilização de sábados, recessos e feriados para composição do novo calendário, se necessário  

17. Supervisionar e contribuir com o processo de reorganização do currículo e dos projetos político 

pedagógicos e regimento interno a ser feito pela SME, escolas e centros de educação infantil  

18. Verificar e ampliar as condições de acesso à Internet do município  

19. Verificar os equipamentos tecnológicos disponíveis a crianças, estudantes e profissionais da 

educação  

20. Estabelecer programas de formação de gestores, profissionais e trabalhadores da educação em 

diversas áreas temáticas  

21. Propor a reorganização do orçamento da educação a partir das perdas previstas  

22. Contribuir com o processo de organização de processos licitatórios  

a) Aquisição de produtos de higiene, limpeza, medidores de temperatura (termômetro infravermelho), 

EPI (máscaras, luvas e avental), entre outros (Anexo) 

 b) Adequação e reforma dos espaços escolares  

c) Aquisição de materiais didáticos, brinquedos pedagógicos e equipamentos para evitar o 

compartilhamento  

d) Aquisição de uniformes e equipamentos de segurança para os profissionais e trabalhadores da 

educação  

e) Reorganização de rotas de transporte escolar  

23. Orientar as escolas sobre como adquirir produtos com recursos do Programa Dinheiro Direto na 

Escola (PDDE) 

 24. Elaborar planejamento e estratégias para a possibilidade de as aulas presenciais serem suspensas 

novamente. 
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EVENTOS ONLINE: 

 

 

 

https://www.youtube.com/channel/UCrggQT0h8H-42_ePcn7S0cA 
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PUBLICAÇÕES NO CANAL DO YOUTUBE DA SEMED 

 

https://www.youtube.com/channel/UCrggQT0h8H-42_ePcn7S0cA 

 

 

https://www.youtube.com/channel/UCrggQT0h8H-42_ePcn7S0cA 
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REDES SOCIAIS: 

https://www.facebook.com/semed.laranjaldojari.3 

 

PÁGINAS DA SECRETARIA 

 

https://www.facebook.com/secretariadeeducacaolaranjaldojari 
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https://www.facebook.com/semedjari 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ESTADO DO AMAPÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

GABINETE DA SECRETÁRIA 

126 
 



 
ESTADO DO AMAPÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

GABINETE DA SECRETÁRIA 

127 
 



 
ESTADO DO AMAPÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

GABINETE DA SECRETÁRIA 

128 
 



 
ESTADO DO AMAPÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

GABINETE DA SECRETÁRIA 

129 
 

 

 

 

 



 
ESTADO DO AMAPÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

GABINETE DA SECRETÁRIA 

130 
 

 

 

 

 

 

 



 
ESTADO DO AMAPÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

GABINETE DA SECRETÁRIA 

131 
 

AÇÃO CRIANÇA NA ESCOLA 

1 – APRESENTAÇÃO 

No retorno das atividades educacionais não presenciais na rede municipal e com a análise do 

censo declarado pelas escolas, observamos que o número de alunos na rede municipal não alcançou 

o esperado, fato este que nos causa grande preocupação, pois estamos ainda em pandemia, e desde 

19 de março, quando as aulas forma suspensas, essas crianças estão afastadas da escola. No primeiro 

semestre algumas escolas realizaram atividades remotas e foram distribuídos o Kit de alimentação 

escolar às famílias dos alunos e, assim, nossas equipes gestoras das escolas observaram a dificuldade 

de encontrar alguns alunos, dada a mudança de endereço, mudança no número de contato, ou outros 

motivos.  Com o retorno das atividades pedagógicas não presenciais em todas as escolas da rede e 

visando alcançar todos os alunos, organizamos a ação CRIANÇA NA ESCOLA, resgatando 

valores educacionais, em parceria com o Conselho Tutelar, Ministério Público, Secretaria de Saúde 

e de Assistência Social.  

A Ação propõe que as escolas trabalhem um fluxo de localização e matricula dessas crianças 

seguindo a orientação dentro da plataforma do Busca Ativa Escolar, fora da escola não pode, que traz 

o guia Busca Ativa Escolar em crises e emergências, que visa apoiar os gestores na garantia do direito 

à educação de cada criança e cada adolescente em situações de calamidade pública e emergências, ou 

por encaminhamento da SEMED e instituições parceiras diretamente para as escolas. 

É preciso ter em mente que crises e emergências, como a da pandemia da COVID-19, podem 

ter efeitos a longo prazo, exigindo adaptações contínuas por parte das escolas para manter o vínculo 

com os estudantes e acompanhar sua frequência, seja na modalidade presencial, seja remota ou mista. 

Para os momentos de emergência e crises, os próprios profissionais das escolas podem ganhar um 

protagonismo fundamental para a busca dessa criança, com o auxílio de professores, pedagogos, 

diretores e todos os servidores da escola, ganha-se fôlego para fazer frente às situações excepcionais.  

2 - JUSTIFICATIVA 

A educação e o papel da escola em situações de emergência e calamidade pública, a exemplo 

da pandemia causada pela covid-19, pois ela pode impactar no aumento dos índices de abandono 

escolar, está em plena discussão e transformação. As redes de ensino estão se organizando para ofertar 

atividade educacional não presencial a seus estudantes, empenhando-se para garantir que o vínculo 

escolar não seja rompido. Porém, as situações de crise, como a causada pela covid-19, podem se 

estender, pois as aulas foram suspensas em Laranjal do Jari no dia 19 de março, assim, já estamos 

com mais de 4 meses com as aulas paralisadas, fragilizando o direito à educação de crianças e 

adolescentes e causando impactos, como o abandono escolar. 

No município, a SEMED, seguindo diretrizes aprovadas pelos Conselhos Nacional, Estadual 

e Municipal de Educação, trabalha com a Comissão Municipal de Gerenciamento de Retorno às 

Aulas, instituída pelo Decreto Municipal 226, de 10 de julho de 2020, e com as Comissões Escolares 

de Retorno às Aulas, instituídas por Portaria pelas escolas, seguindo a orientação da PORTARIA Nº 

054 - GAB/SEMED/PMLJ, 08 DE JULHO DE 2020. Dessa forma, as escolas, seguindo a orientação 

da Instrução Normativa 001/2020-SEMED, elaboraram seus Planos de Ação de Retorno às Aulas, 

cujo objetivo é alcançar todas as crianças matriculadas na rede municipal de ensino e onde o aluno 

ganha o papel central, contando com apoio de uma rede intersetorial composta pelas Secretaria de 

Saúde, Assistência Social, Infraestrutura, representantes do Ministério Público, Defensoria, 
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Conselhos e Sindicatos, para que consigam identificar estudantes em risco de abandono ou abandono 

e possam agir rapidamente garantindo o direito a matricula e dando para essa criança ou adolescente 

o status de aluno. 

Ressalta-se a importância de desconstruir a ideia, presente no senso comum, de “ano 

escolar perdido” devido à interrupção temporária das aulas. O direito à educação não pode ser 

revogado, mesmo em uma situação emergencial ou de calamidade pública, e a continuidade dos 

estudos deve ser estimulada e fomentada de forma ampla por todos os municípios e estados. 

3 - META: 

Alcançar 100% de crianças e adolescentes matriculados na rede municipal e realizar novas matrículas. 

4 - PERÍODO 

14/09 a 21/10 de 2020. 

 5 - ESTRATÉGIA 

• Sensibilizar diretores, pedagogos, secretários e demais servidores da escola para o 

atendimento humanizado às famílias; 

• Fazer o levantamento de dados dos alunos cujos responsáveis não foram buscar o material 

pedagógico na escola; 

• Mobilizar a comunidade para garantir o direito à educação de crianças e adolescentes, 

ampliando o número de matrículas na rede municipal; 

• Mobilizar a comunidade local, através das redes sociais e dos órgãos de atendimento às 

famílias de forma intersetorial. 

 

MÍDIA 

 VINHETA – VOZ DE JUNIEL VIANA 

Alô papai, Alô mamãe, titio, titia, vovô e vovó! 

Você sabe de alguma criança que esteja fora da escola? 

Comunique a Secretaria Municipal de Educação através do WhatsApp 99182-7129 ou o conselho 

tutelar 99101-2821. 

Criança na escola, resgatando valores educacionais. 

UMA AÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, EM PARCERIA COM AS 

SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONSELHO TUTELAR E MINISTÉRIO 

PÚBLICO.  

 

CRIANÇA NA ESCOLA, RESGATANDO VALORES EDUCACIONAIS. 

PARCEIROS 

ÓRGÃO FUNÇÃO 

Conselho Municipal de Educação Visitas e orientação nas escolas  

Fórum Municipal Permanente de Educação Visitas e orientação nas escolas 

Secretaria de Saúde Impressões gráficas, articulação com os Agentes de Saúde. 

Secretaria de Assistência Social Mobilização e articulação junto a rede de proteção à criança 

e ao adolescente.. 

Conselho Tutelar Mobilização e articulação com as escolas e famílias. 
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Promotoria de Justiça Mobilização e articulação junto a rede de proteção à criança 

e ao adolescente. 

 

 LEVANTAMENTO DE DADOS 

 URBANA 

ESCOLAS  
CENSO 

2019 

CENSO 

2020 

 

VAGAS 

ESC MUL TEREZINHA L. QUEIROGA 659 792 70 

ESCOLA MUNICIPAL SANTA LUCIA 462 250  

ESC MUL SAMAUMA 41 43 XX 

ESC MUL MARILZA NASCIMENTO PINHEIRO 394 
150 

XX 

ESC MUL PROF TEREZA TELES 521 579  

ESC MUL ZELIA CONCEICAO S. DA SILVA 295 287 10 

ESC MUL WEBER EIDER Q. GONCALVES 405 412  

ESCOLA MUNICIPAL  PAULO FREIRE 341 320 21 

ESC MUL MARIA DE NAZARE S. MINEIRO 158 155 10 

ESCOLA RAIMUNDA CAPIBERIBE 958 919 39 

ESCOLA JOÃO QUEIROGA (323 S.M.M) 447 769  

CRECHE MUNDO ENCANTADO 276 241 35 

CRECHE ARCO IRIS 171 164 10 

ATURIÁ 186 195 XX 

ESC MUL VINHA DE LUZ 365 415  

TOTAL 6002 5.691 
 

 

Observações importantes: 

✓ Lembramos que a Escola Marilza teve seu prédio interditado pela Defesa Civil reduzindo sua 

capacidade de atendimento (-244 alunos) que foram encaminhados para as escolas Tereza Teles, 

Weber Eider e João Queiroga. 

✓ Na Escola Tereza Teles foram concluídas 5 salas de aula, onde 4 dessas foram cedidas para 

escola Marilza. 

✓ A Escola Santa Maria Menina foi integrada a João Queiroga que passou por uma ampla 

reforma para melhor atender os alunos e funcionários. 
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✓ A Escola Santa Lúcia cedeu o anexo localizado no Bairro Cajari para a escola Terezinha 

Queiroga que teve serviços de reparos e reforma, em destaque o piso em Korundum e recebeu mais 

um anexo (antes da Santa Lúcia) passando a atender na matriz e dois anexos. 

 CAMPO 

ESCOLAS  CENSO 2019 CENSO 2020 VAGAS 

ESC MUL ÁGUA BRANCA DO CAJARI 53 52 1 

ESC MUL KAIZER MENEZES NASCIMENTO 39 33 6 

ESC MUL CRISTO REDENTOR 73 47  

ESC MUL JOANA ALFAIA DA CONCEICAO 13 13  

ESC MUL DONA MARIA DO CARMO 33 31 2 

ESC MUL EDUARDA SANTA ROSA 28 29  

ESC MUL MARIA DO CARMO FLEXA 15 10 5 

ESC MUL SANTAREM DO CAJARI 20 21  

ESC MUL SAO FRANCISCO DO IRATAPURU 122 113 9 

ESC MUL WALDEMAR BORGE DUARTE 13 16  

TOTAL 409 365  

 

CRONOGRAMA DE TRABALHO 

PERÍODO AÇÃO RESPONSÁVEL 

14 a 22/09/2020 Elaboração da Ação SEMED 

14 a 21/09/2020 Elaboração das artes BRUNO GAMA – SEMED 

23/09/2020 Divulgação da AÇÂO no rádio Equipe SEMED e Conselho Tutelar  

22/09/2020 Divulgação nas redes sociais  Rafa – GDI – SEMED 

21 a 23/09/2020 PARÓDIA Samaroni e SECULT 

21 a 23/09/2020 Gravação da vinheta Juniel – ASCON 

25/09/2020 Participação na rádio Acleuso e GTP 

28/09/2020 Participação na rádio Acleuso e GTP 

30/09/2020 Participação na rádio Acleuso e GTP 

02/10/2020 Participação na rádio Acleuso e GTP 

05/10/2020 Participação na rádio Acleuso e GTP 

07/10/2020 Participação na rádio Acleuso e GTP 

09/10/2020 Participação na rádio Acleuso e GTP 

13/10/2020 Participação na rádio Acleuso e GTP 

15/10/2020 Participação na rádio Acleuso e GTP 
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19/10/2020 Participação na rádio Acleuso e GTP 

28/09/2020 Articulação junto as escolas Através dos técnicos e Pró-censo 

01/10/2020 Articulação junto as escolas Através dos técnicos e Pró-censo 

08/10/2020 Articulação junto as escolas Através dos técnicos e Pró-censo 

14/10/2020 Articulação junto as escolas Através dos técnicos e Pró-censo 

20/10/2020 Articulação junto as escolas Através dos técnicos e Pró-censo 

17/09/2020 Reunião com conselho Tutelar SEMED 

23/09/2020 Reunião com gestores escolares, MP e 

Conselho Tutelar 

SEMED E PARCEIROS 

23/10/2020 Avaliação da ação SEMED 

 

 

 

 

 

 

 

 


