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HINO NACIONAL BRASILEIRO 

Ouviram do Ipiranga às margens plácidas 
De um povo heróico o brado retumbante, 
E o sol da liberdade, em raios fúlgidos, 
Brilhou no céu da Pátria nesse instante. 

 
 

Se o penhor dessa igualdade 
Conseguimos conquistar com braço forte, 

Em teu seio, ó Liberdade, 
Desafia o nosso peito à própria morte! 

 
Ó Pátria amada, 

Idolatrada, 
Salve! Salve! 

 
 

Brasil, um sonho intenso, um raio vívido, 
De amor e de esperança à terra desce, 

Se em teu formoso céu risonho e límpido, 
A imagem do Cruzeiro resplandece. 

Gigante pela própria natureza, 
És belo, és forte, impávido colosso, 

E o teu futuro espelha essa grandeza, 
 
 

Terra adorada. 
Entre outras mil, 

És tu, Brasil, 
Ó Pátria amada! 

 
 

Dos filhos deste solo és mãe gentil, 
Pátria amada, 

Brasil! 

 

 

Deitado eternamente em berço esplêndido 
Ao som do mar e à luz do céu profundo, 

Fulguras, ó Brasil, florão da América, 
Iluminado ao sol do Novo Mundo. 

 
 

Do que a terra mais garrida 
Teus risonhos, lindos campos têm mais 

flores, 
"Nossos bosques têm mais vida" 

"Nossa vida", no teu seio, "mais amores" 
 

Ó Pátria amada, 
Idolatrada, 

Salve! Salve! 
 
 

Brasil, de amor eterno seja símbolo 
O lábaro que ostentas estrelado, 

E diga o verde-louro desta flâmula 
Paz no futuro e glória no passado. 

Mas, se ergues da justiça a clava forte, 
Verás que um filho teu não foge à luta 

Nem teme quem te adora, a própria morte, 
 

Terra adorada. 
Entre outras mil, 

És tu Brasil, 
Ó Pátria amada! 

 
 

Dos filhos deste solo és mãe gentil, 
Pátria amada, 

Brasil! 
 

 

 

Letra de JOAQUIM OSÓRIO DUQUE ESTRADA 
Música de FRANCISCO MANUEL DA SILVA 
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HINO DO MUNICÍPIO DE 

LARANJAL DO JARI 

 
 

Letra: ELIANE DE ARAÚJO FERREIRA 
Arranjo: SUBTENENTE MÚSICO DO EXÉRCITO 

GUARACY ANTÔNIO CAMPOS 
 

 
Eu, Almirante Bravio, 
Sobre o Leito do Rio 

Deito-me ao Luar 
Trago Em Mão, Lunetas Mil 

Vislumbro Desafio 
De Guerreiro do Mar; 

 
Mas, Carrego em Minha Náu, 

Um Grande Capital, 
Ávidos Capitães 

Rompo Todas, as Barreiras. 
Límpidas Cachoeiras 
As Mais Lindas Irmãs. 

 
É A Fé que Remove Montanhas! 
E A Fé, Que Interrompe Rojões! 

Enfrento Qualquer Desafio. 
Sois Doze Estiletes, 
Impávidos Cadetes. 

 
Eis Que Falo, 

Por Minha Terra Amada. 
Tudo Podes, Quando Deus e Por Ti. 

E Lutando, Avante, Sem Temer! 
Armado P'ra Vencer  

Marchando Até o Fim 
 

Minhas Mãos,  
São Calosas Perfil 
De Trabalho Hostil 
Nessa Terra Voraz 
Vertendo do Peito  

Castanha do Brasil. 
Trazer Cada Vez Mais  

O Pão da Vida, Ao Cais. 
 

Eis Que Falo, 
Por Minha Terra Amada. 

Tudo Podes, Quando Deus e Por Ti. 
Lutando, Avante, Sem Temer! 

Armado P'ra Vencer 
Marchando Até o Fim 

 
Eis Que Falo, 

Por Minha Terra Amada. 
Tudo Podes, Quando Deus e Por Ti, 
Hei De Honrar Teu Cetro Com Valor! 

Darei Minha Vida, Aqui. 
Te Amo! Jarí... 
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Mensagem do Secretário Municipal de Educação 

Pensar numa educação como promotora da cidadania é construir e 

reconstruir dialeticamente conceitos, valores, posturas e atitudes da práxis 

pedagógica. É repensar os caminhos já percorridos, com visão crítica, holística e 

serena, de quem compreende, com clareza e discernimento, os insucessos, os 

avanços alcançados e os desafios a serem superados, de modo que tornemos 

sólidas as bases da Educação que tanto defendemos, cujo princípio fundamental 

seja a busca permanente da excelência. 

Segundo Saviani, essa transformação desejada pelos educadores, em 

especial, precisa acontecer de maneira radical, rigorosa e de conjunto, mobilizando 

saberes e práticas de todos os agentes envolvidos no processo educacional. E, não 

por acaso, na construção do Plano Municipal de Educação de Laranjal do Jari para 

os próximos dez anos, garantiu-se, sem reservas, o princípio da participação 

democrática dos mais diferentes segmentos educacionais, como forma de garantir 

as contribuições de todos os usuários e/ou atores da educação em nosso município.  

Indubitavelmente, as metas e estratégias consolidadas neste Plano refletem 

as angústias, os anseios e as aspirações de todos que continuam crendo que é 

possível a implementação de uma política educacional efetivamente responsável e 

consequente, em que os gestores públicos, sob a orientação dos órgãos de controle 

e a vigilância da sociedade organizada, assumem papéis cada vez mais decisivos, 

fazendo cumprir o princípio da probidade administrativa, bem como a correta 

aplicação dos recursos destinados à valorização e ao desenvolvimento do ensino. 

Tanto quanto assegurar infraestrutura às unidades escolares, assim como 

questões ligadas a equipamentos, recursos tecnológicos, remuneração profissional e 

formação continuada, é igualmente importante também avançarmos nos aspectos 

subjetivos inerentes à escola e ao processo educacional: valores, relações e 

princípios que caracterizam nossas atitudes cotidianas e espelham nossa identidade 

pedagógica. Nessa perspectiva, torna-se imprescindível ressignificarmos conceitos, 
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promovendo o empoderamento dos atores para o enfrentamento dos desafios, 

dilemas e dicotomias educacionais característicos do final do século XX e início do 

século XXI. 

Diante de tudo o que foi discutido, avaliado e consolidado enquanto proposta 

do Plano Municipal de Educação, cabe ratificarmos o compromisso do Poder 

Executivo e da Secretaria Municipal de Educação em implementar, por meio de 

programas e projetos educacionais, o conjunto de metas e estratégias consideradas 

prioritárias para garantirmos uma educação com padrões de qualidade e excelência 

sempre crescentes. 

Dessa forma, queremos externar nossos agradecimentos a todos que 

contribuíram para a consolidação deste Plano: à comunidade escolar das redes 

municipal, estadual, federal e privada; aos membros dos diferentes conselhos e 

fóruns vinculados à educação; às instituições públicas, entidades e movimentos 

organizados; à administração municipal, que envidou todos os esforços para 

assegurar as condições logísticas necessárias à elaboração do plano; e à Comissão 

de elaboração do PME que, com inquestionável dedicação, comprometimento, 

responsabilidade e competência, conduziu os trabalhos com notáveis habilidade e 

sabedoria. 

Certamente, a elaboração do Plano Municipal de Educação não pode ser 

concebida como o ponto de chegada com fim em si mesmo, mas como um ponto de 

partida, que convoca a todos para reescrever os próximos capítulos da história da 

Educação no município de Laranjal do Jari. Eis o nosso desafio! 

 

 

 

Cléber da Mota Cardoso 
Secretário Municipal de Educação 
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Mensagem da Comissão de Elaboração do PME  

A comissão para a elaboração do Plano Municipal de Educação foi criada 

para realizar uma árdua e importante missão de transformar uma boa intenção de 

política educacional em realidade. Ação desafiadora do tamanho de Laranjal do Jari 

com toda sua complexidade, realizada com competência técnica, espírito coletivo, 

visão cidadã e engajamento efetivo pela causa das políticas públicas educacionais.   

Antes de chegar onde estamos com a conclusão da elaboração do PME, 

vislumbrando claramente onde queremos chegar, nos próximos 10 anos, muitos 

percalços foram superados, principalmente em relação à falta de um banco de 

dados completo e atualizado dos indicadores socioeconômicos e educacionais da 

rede pública e privada de ensino no âmbito do município; a falta de recurso 

financeiro específico para a construção do PME; além das limitações para 

concretizar, no contexto da elaboração do plano, a proposta de cooperação entre a 

União, o Estado e o município de Laranjal do Jari. 

Todavia, essas e outras dificuldades contribuíram para ilustrar um caráter de 

superação, aliado ao empenho dos colaboradores representando os mais diversos 

segmentos sociais, redes de ensino público municipal, estadual e federal; bem como 

a rede privada e a comunidade local presentes nas conferências, legitimando a 

construção coletiva através da participação popular direta nas construções das 

metas e estratégias aprovadas no PME.  

Vale ressaltar que a elaboração e aprovação do PME constituem apenas o 

norte a ser seguido. Chegar com êxito na próxima estação, no fim de dez anos de 

vigência deste plano, alcançando rigorosamente todas as metas propostas, depende 

principalmente de vontade política dos gestores públicos, esforço dos órgãos 

colegiados vinculados à educação e do acompanhamento coletivo da sociedade.  

Agora temos um plano, um caminho a percorrer conduzindo todos os 

munícipes por uma perspectiva de sucesso, de inclusão social, sobretudo de 

domínio do saber para consolidar o desenvolvimento socioeconômico e cultural dos 

munícipes de Laranjal do Jari. Nenhuma nação, estado ou município se desenvolve 

com base em ações políticas improvisadas, pautadas no amadorismo ou ignorância 

a qual a educação visa combater. Nesta missão de nortear o percurso para elevar os 

índices de educação do município, planejar é preciso, mais que isso, é 

imprescindível.  
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Após a conclusão desta etapa, a comissão do PME se desfaz entregando à 

gestão pública o resultado de um planejamento coletivo que se transforma em lei. 

Ato jurídico-administrativo dentro dos princípios democráticos de direito que 

desperta na população uma grande esperança de viver em um município próspero e 

zeloso com a educação.  

Portanto, para o sucesso da execução do PME nos próximos 10 anos, duas 

vozes devem ser ouvidas: a primeira é de Derek Bok, ―Se você acha que a 

educação é cara, experimente a ignorância‖. A segunda é de John Dewey: ―A 

educação é um processo social, é desenvolvimento; não é a preparação para a vida, 

é a própria vida‖. 

     

  

A Comissão. 
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O Plano Municipal de Educação – Exigência Legal 
 

A ideia de elaborar e consolidar um plano para a educação de abrangência 

nacional não é nova, desde a década de 30 durante o primeiro governo de Getúlio 

Vargas; Anísio Teixeira entre outras personalidades da época já vislumbrava a 

necessidade de um plano para a educação brasileira. Porém a base legal mais 

significativa, capaz de conferir estabilidade às iniciativas governamentais na área de 

educação, em seus diversos níveis e à integração das ações do Poder Público veio 

com a Constituição Federal de 1988: 

 
Art. 211. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios organizarão 
em regime de colaboração seus sistemas de ensino.  
§ 1º A União organizará o sistema federal de ensino e o dos Territórios, 
financiará as instituições de ensino públicas federais e exercerá, em matéria 
educacional, função redistributiva e supletiva, de forma a garantir equalização 
de oportunidades educacionais e padrão mínimo de qualidade do ensino 
mediante assistência técnica e financeira aos Estados, ao Distrito Federal e 
aos Municípios;  
§ 2º Os Municípios atuarão prioritariamente no ensino fundamental e na 
educação infantil.  
§ 3º Os Estados e o Distrito Federal atuarão prioritariamente no ensino 
fundamental e médio.  
§ 4º Na organização de seus sistemas de ensino, a União, os Estados, o 
Distrito Federal e os Municípios definirão formas de colaboração, de modo a 
assegurar a universalização do ensino obrigatório.  
§ 5º A educação básica pública atenderá prioritariamente ao ensino regular.  

 
Para tanto, o texto constitucional estabeleceu um plano de competências a 

cada ente federado: à União, aos Estados-membros, ao Distrito Federal e ao 

Município incumbe proporcionar todos os meios de acesso à cultura, à educação e à 

ciência (art. 23, inciso V).  

Nessa perspectiva, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios 

organizam-se em regime de colaboração de seus sistemas de ensino, com o 

objetivo de promoverem uma educação de qualidade para o país, visando a  

erradicação do analfabetismo; universalização do atendimento escolar; melhoria da 

qualidade de ensino; formação para o trabalho e a promoção humanística, científica 

e tecnológica do país.  

Todavia, somente com o advento da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional (Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996), em cumprimento ao art. 22, 

inciso XXIV da Constituição Federal, é que se estabeleceu que à União incumbiria 

―elaborar o Plano Nacional de Educação, em colaboração com os Estados, o Distrito 



PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – 2015/2025 

PME- Construindo uma Década de Avanços! 
Laranjal do Jari-AP 

 12 

Federal e os Municípios.‖ (art. 9º , inciso I). A configuração atual do PNE foi 

estabelecida nos termos da LDBEN:  

 
Art. 87. É instituída a Década da Educação, a iniciar-se um ano a partir da 
publicação desta Lei.  
§ 1º A União, no prazo de um ano a partir da publicação desta Lei, 
encaminhará, ao Congresso Nacional, o Plano Nacional de Educação, com 
diretrizes e metas para os dez anos seguintes, em sintonia com a Declaração 
Mundial sobre Educação para Todos. 

 

A partir da LDBEN, no ano de 2001, instituiu-se o Plano Nacional de 

Educação (PNE) pela Lei Federal nº 10.172, de 9 de janeiro de 2001, em 

cumprimento ao art. 214 da Constituição Federal, no qual se definiu objetivos gerais 

para um período de 10 anos. No documento, a partir de um diagnóstico da realidade 

da educação do país, foram traçadas diretrizes de ação, objetivos e metas 

quantificadas sobre 11 temas: Educação infantil, Ensino Fundamental, Ensino 

Médio, Educação Superior, Educação de Jovens e Adultos, Educação a distância e 

tecnologias educacionais, Educação tecnológica e formação profissional, Educação 

especial, Educação indígena e Magistério da educação básica e financiamento e 

gestão.  

Passados 10 anos de vigência da primeira edição do Plano Nacional de 

Educação, o governo federal elaborou – após balanço e avaliação do PNE 2001-

2008 – projeto de lei que cria o Plano Nacional de Educação (PNE) para vigorar de 

2011 a 2020.  

Após ampla discussão com a sociedade civil organizada e de tramitar no 

Congresso Nacional, foi sancionada a Lei nº 13.005, de 25 de junho de 2014, 

concernente ao Plano Nacional de Educação com vigência decenal de 2014 a 2024. 

O novo PNE apresenta as seguintes diretrizes: erradicação do analfabetismo; 

universalização do atendimento escolar; superação das desigualdades 

educacionais, com ênfase na promoção da cidadania e na erradicação de todas as 

formas de discriminação; melhoria da qualidade da educação; formação para o 

trabalho e para a cidadania, com ênfase nos valores morais e éticos em que se 

fundamenta a sociedade; promoção do princípio da gestão democrática da 

educação básica; promoção do princípio da gestão democrática da educação 

pública; promoção humanística, científica, cultural e tecnológica do País; 

estabelecimento de meta de aplicação de recursos públicos em educação como 

proporção do Produto Interno Bruto – PIB, que assegure atendimento às 
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necessidades de expansão, com padrão de qualidade e equidade; valorização dos 

(as) profissionais da educação; promoção dos princípios do respeito aos direitos 

humanos, à diversidade e a sustentabilidade socioambiental.  

Nessa importante peça de planejamento plurianual da educação do país, que 

se fez previsão de se iniciar, de imediato, ―a elaboração dos planos estaduais em 

consonância com o Plano Nacional e, em seguida, dos planos municipais, também 

coerentes com o plano do respectivo Estado‖.   

Assim, seguindo a legislação vigente, foi instituída uma comissão através da 

Portaria nº 023/14 – GAB/SEMED/PMLJ, 25 de março de 2014 para coordenar a 

elaboração do Plano Municipal de Educação com metas e estratégias projetadas 

para o período de 2015 a 2025. 

Sob a coordenação da comissão foram discutidos os seguintes temas:  

 Educação Infantil 

 Ensino Fundamental 

 Educação integral 

 Ensino Médio 

 Qualidade da educação 

 Educação Superior 

 Educação de Jovens e Adultos 

 Educação Profissional 

 Educação Inclusiva 

 Temas Transversais 

 Formação e Valorização dos Profissionais da Educação  

 Gestão Financeira 

 Gestão Democrática e Administrativa 

 

PLANO MUNICIPAL EDUCAÇÃO DE LARANJAL DO JARI: processo de 
construção coletiva  

 
A elaboração do Plano Municipal de Educação – PME teve sua trajetória 

iniciada em 2014. Inicialmente, foi constituída a Comissão Técnica de Elaboração 

através da Portaria Nº 023/14 – GAB/SEMED/PMLJ, de 25 de Março de 2014, 

composta por integrantes da Secretaria Municipal de Educação, representantes do 
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Conselho Municipal de Educação e representantes da sociedade civil organizada 

através do Fórum Municipal Permanente de Educação. 

O PME se constituiu através de um processo democrático e participativo com 

a finalidade de estabelecer as metas e estratégias educacionais a serem executadas 

no período de 10 (dez) anos, garantindo assim a qualidade de construção e 

implementação das mesmas.  

Como primeira etapa do processo de elaboração do Plano Municipal de 

Educação os componentes da Comissão participaram de diversas qualificações com 

a equipe da Secretaria de atendimento aos Sistemas de ensino - SASI, responsável 

pela orientação e acompanhamento da construção dos Planos Municipais e 

Estadual. 

Na segunda etapa, a comissão realizou estudos e pesquisas da legislação e 

os preparativos necessários para a efetivação do trabalho.  

No intuito de efetivar a ação diagnóstica, foram elaborados questionários e 

apresentados nas escolas para serem respondidos até o final de setembro de 2014, 

norteando a pesquisa para levantamento dos dados necessários à elaboração do 

plano. Todas as instituições educacionais inclusive as escolas particulares 

receberam estes instrumentos. A partir do retorno dos questionários, a tabulação foi 

feita, conforme tabelas e ou gráficos (diagnóstico do plano), que serviram como base 

para a elaboração de metas e estratégias para cada nível/etapa de ensino. 

No início deste ano, foi concluída a coleta de dados para o levantamento 

situacional da educação no município. Em seguida, de posse dos indicadores 

educacionais a equipe sistematizou as informações gerais, como: definição dos 

temas a serem abordados nas conferências e respectivos responsáveis, 

organização das metas e estratégias a serem discutidas. 

A 1ª Conferência foi realizada no dia 10 de abril deste ano no Centro 

Pedagógico da SEMED e contou com a participação dos membros do Fórum de 

Educação, dos Técnicos da SEMED e Órgãos Colegiados do Sistema Municipal de 

Ensino: Conselho Municipal de Educação-CME, Conselho de Alimentação Escolar-

CAE, Conselho de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e 

Desenvolvimento da Educação Básica– CACS/FUNDEB, Conselho Permanente de 

Valorização dos Profissionais da Educação Básica-CPVPEB, Conselho Municipal 
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dos Direitos da Criança e do Adolescente-CMDCA, para analisarem e discutirem 

metas e estratégias, produzindo propostas para inserção no documento base. 

No dia 30 de abril de 2015 aconteceu na Quadra Poliesportiva da Escola 

Raimunda Rodrigues Capiberibe a 2ª Conferência para Construção do PME e teve 

como público alvo os Profissionais da Educação no Município das escolas das redes 

públicas estadual, federal, municipal e privada, além da comunidade escolar. Foram 

546 participantes inscritos nas 22 metas/temas sugeridas no documento-base. 

Cada meta foi coordenada por especialistas no assunto, cujo objetivo era 

mediar as discussões sobre os respectivos temas, antes da apresentação dos 

resultados para a plenária. 

Os participantes analisaram as metas e estratégias apresentadas, fizeram 

alterações e ajustes nas proposições. Após os debates, a mesa colocou a redação 

para votação, projetando-as em tempo real para a plenária; havia uma equipe de 

digitadores que registraram em ata (anexa) as modificações. Esse procedimento foi 

repetido para cada uma das propostas, resultando em 12 horas de trabalho. 

As duas conferências realizadas resultaram em 22 metas e 316 estratégias. O 

documento final foi encaminhado ao gabinete do Poder Executivo e posteriormente à 

Câmara Municipal de Laranjal do Jari. 
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Aspectos Históricos 

 

O município de Laranjal do Jari está situado no sul do Estado do Amapá, faz 

limites com Vitória do Jari ao sul; Oiapoque, Pedra Branca do Amapari e Mazagão 

ao leste; Almeirim (PA) ao sul e oeste; Guiana Francesa ao Norte e Suriname ao 

Noroeste. O município se estende por uma área de 29.699km², o que resulta em 

uma densidade demográfica de aproximadamente 1,21 hab/km²; com população 

aproximada de 39.942 habitantes (IBGE 2010).  

A região que hoje corresponde ao Vale do Jari foi habitada, primeiramente por 

indígenas waianos e apalais e, mais tarde por nordestinos que chegaram para 

trabalhar na extração da borracha. Dentre esses, destacou-se o cearense, coronel 

José Júlio de Andrade, que se consolidou como o maior latifundiário do mundo, 

adquirindo cerca de 3,5 milhões de hectares de terra. Foi combatido pela revolta 

tenentista, fato que o obrigou a vender sua empresa para um grupo de empresários 

portugueses, em 1948. Posteriormente a empresa foi vendida para o milionário norte 

americano Daniel Ludwig. 

A origem de Laranjal do Jari remonta à época da colonização do rio Jari, 

recebendo ainda influências mais recentes da implantação do projeto Jari Florestal, 

idealizado pelo milionário norte americano Daniel Ludwig em 1967. Este pretendia 

substituir a floresta nativa por uma plantação homogênea de uma planta 

denominada gmelina arbórea para a fabricação de celulose, e também pretendia 

tornar-se o maior produtor mundial de arroz, carne bovina e suína. Como se tratava 

de um projeto de grande porte, a empresa necessitava de bastante mão de obra.  

A Região do Vale do Jari onde o município está localizado recebeu no período 

de 1970 a planta industrial do Complexo Jari, que a princípio pareceu constituir um 

grande eixo de desenvolvimento, no entanto, apenas passou a incentivar um intenso 

processo migratório e um baixo nível de renda, impondo à região administrar a 

contradição do capital, muita mão de obra e pouca oportunidade de emprego, 

consequentemente a pobreza. A falta de preparo intelectual e profissional dos que 
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estavam e dos que chegaram ajudou na afirmação da contradição, não ocorreu uma 

miscigenação e sim uma imposição sobre a cultura local. (FERREIRA, Regina; 

2008). 

Boa parte desse contingente de trabalhadores foi contratada de forma 

temporária e indireta, por empreiteiras, que não lhes asseguravam os direitos 

trabalhistas. Dispensados pela companhia, não dispunham de recursos nem para 

moradia, tampouco para retornar aos seus locais de origem. A maioria foi obrigada a 

viver às margens do rio, em palafitas, sem as mínimas condições de higiene e 

sobrevivência. Isto fez com que o ―Beiradão‖, nome dado pela população local a 

Laranjal do Jari, se tornasse conhecido como a maior favela fluvial do mundo. Além 

do alto índice de prostituição sua população também foi considerada uma das mais 

pobres e violentas dentre as populações brasileiras da época. 

Desmembrado de Mazagão, foi elevado à categoria de município com a 

denominação de Laranjal do Jari, pelo Decreto n.º 7.639, de 17 de dezembro de 

1987.  

Em 27 de outubro de 1988 foram criados três projetos de assentamentos: 

PAEs Maracá I, II e III, sob tutela do INCRA. Foi o resultado da mobilização dos 

extrativistas, iniciada no Acre, após muitas resistências ainda na década de 1970 a 

um modelo de desenvolvimento ancorado em grandes projetos agroindustriais.  

Junto a este movimento, os extrativistas do Sul do Amapá conseguiram que a 

conquista definitiva da terra fosse efetivada através da criação das reservas. Em 

1997, através da Portaria GM/nº 017/1997, os três projetos de assentamento foram 

unificados e denominados como Projeto de Assentamento Agroextrativista do Rio 

Maracá (INCRA, 2004). A Reserva Extrativista do rio Cajari foi criada em 1990, em 

terras ocupadas pelo Projeto Jarí, através do Dec. nº 99.145 de 12 de março, 

vinculada ao IBAMA. 

Laranjal do Jari apesar de ter grande extensão territorial, 90% (noventa por 

cento) está dentro da área de proteção ambiental (APA) do Parque Nacional 

Montanhas do Tumucumaque, restando apenas 10% (dez por cento) para sua 

expansão urbana.  Possui as seguintes comunidades e distritos: Água Branca do 

Cajari (distrito), São Pedro, Marinho do Cajari, Açaizal, Martins, Tira Couro, 

Mangueira, Dona Maria, Boca do Braço, Itaboca, Santarém, Ariramba, Poção, 

Conceição do Muriacá, Terra Vermelha, Aturiá, Padaria, São José, Cachoeira de 
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Santo Antonio, São Francisco do Iratapuru e área indígena Parque do 

Tumucumaque: (etnias) Tiriyó, Kaxuyana e Parú de Leste: (etnia) Apalai e Waiana.  

 

Localização e Coordenadas Geográficas 

 
Relevo  

Na parte sul do município o relevo caracteriza-se por uma faixa de planície 

amazônica, sujeita a inundações periódicas. Na parte norte, encontra-se o Planalto 

das Guianas. Ao Norte e ao Nordeste, encontra-se a Serra do Tumucumaque e ao 

leste, a Serra do Iratapuru. Quanto ao solo, caracteriza-se, predominantemente, 

pelos latossolos vermelho amarelado. 

Hidrografia 

Laranjal do Jari é drenado pelo rio Jari e seus afluentes à margem esquerda e 

pelo rio Cajari à margem direita. 

Vegetação  

Em toda a região norte possui florestas de terra firme, apresentando uma 

vegetação rica em espécies como o cedro, mogno, angelim-pedra, as castanheiras-

do-brasil, além de grande variedade de madeiras nobres e variadas espécies de 

palmeiras entre elas o açaí, que garante o potencial econômico da área, ao sul 

apresenta também grandes extensões de campos inundáveis. Apresenta rica fauna 

com espécies amazônicas, de pássaros e mamíferos incluindo felinos, roedores, 

aves, quelônios e primatas, apresentando a exuberância e beleza encontradas na 

floresta amazônica.  

Clima  

O clima predominante em Laranjal do Jari é o tropical chuvoso, com 

temperatura variando entre 24 a 40 graus centígrados. As primeiras chuvas ocorrem 

no mês de dezembro, intensificando nos meses de fevereiro a julho, não chegando a 

atingir 3.000mm3. A estação seca inicia no mês de setembro e vai até a metade do 

mês de dezembro, período em que pode haver temperaturas mais altas. 
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Aspectos Populacionais 
 

Com 39.942 habitantes (IBGE, 2010), Laranjal do Jari é o terceiro maior 

município do Estado do Amapá em índices populacionais, com estimativa de 

crescimento no ano de 2014 para 44.777 habitantes, apresentando uma densidade 

demográfica de 1,29 hab/km2 (habitantes por quilômetro quadrado) e taxa de 

crescimento populacional de 2,66. 

Laranjal do Jari vem apresentando um crescimento demográfico maior que o 

estado do Amapá, região Norte e Brasil, segundo o CENSO do IBGE 2010.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O Índice de Desenvolvimento Urbano Municipal – IDHM analisa três 

componentes essenciais: expectativa de vida ao nascer, renda per capta e 

educação. Segundo o Ministério da Saúde, o IDHM de Laranjal do Jari é de 0,66, 

ocupando o 4º melhor índice do estado, perdendo para Macapá (1º), Serra do Navio 

(2º) e Santana (3º). 

Quanto à distribuição da população do município por sexo, observa-se que a 

população com menos de 19 anos no município representa em 2010, percentual de 

46,8% (quarenta e seis vírgula oito por cento) do número de habitantes; enquanto 

que a população com 60 anos ou mais representa 4,3% (quatro vírgula três por 

cento) da população, ou seja, a cidade apresenta um número expressivo de jovens, 

e um índice de idosos razoável, considerando o total de habitantes. 

 

Fonte: Censo Demográfico de 2000 e 2010/ IBGE 
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DISTRIBUIÇÃO DA POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARI POR SEXO 
IBGE/Censo 2010 

FAIXA ETÁRIA- Quinquenal HOMEM MULHER TOTAL 

00 a 04 anos 2 268 2 210 4 478 

05 a 09 anos 2 468 2 310 4 778 

10 a 14 anos 2 495 2 504 4 999 

15 a 19 anos 2 167 2 280 4 447 

20 a 24 anos 1 986 1 948 3 934 

25 a 29 anos 1 793 1 846 3 639 

30 a 34 anos 1 608 1 555 3 163 

35 a 39 anos 1 350 1 225 2 575 

40 a 44 anos 1 124 1 063 2 187 

45 a 49 anos 1 020 787 1 807 

50 a 54 anos 746 573 1 319 

55 a 59 anos 488 408 896 

60 a 64 anos 290 276 566 

65 a 69 anos 242 232 474 

70 a 74 anos 172 122 294 

75 anos e mais 217 169 386 

Total Geral da População 20 434 19 508 39 942 

 

Quanto à distribuição de gêneros, a população masculina de Laranjal do Jari 

é ligeiramente maior. Os homens representam 51,94% (cinquenta e um vírgula 

noventa e quatro por cento) e as mulheres 48,06% (quarenta e oito vírgula zero seis 

por cento) da população.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Censo Demográfico de 2000 e 2010/ IBGE 

Fonte: Censo Demográfico de 2000 e 2010/ IBGE 
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De acordo com os dados coletados no Censo do IBGE 2010 a população total 

do município é de 39.942 (trinta e nove mil novecentos e quarenta e dois) 

habitantes, destes 37.904 (trinta e sete mil novecentos e quatro) residem na área 

urbana, ou seja, 94,9% (noventa e quatro vírgula nove por cento) e 2.038 (dois mil e 

trinta e oito) tem domicílio na área rural, representando apenas 5,1% (cinco vírgula 

um por cento) do total da população.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ainda de acordo com o Censo do IBGE 2010, a população parda de Laranjal 

do Jari, representa 71,8% (setenta e um vírgula oito por cento), correspondente a 

maioria da população, seguida de 19,6% da população que se caracteriza como 

branca, os que se consideram pretos totalizam 7,9% da população, as populações 

amarela e indígena 0,5% e 0,2% respectivamente. Vale ressaltar que a informação 

da quantidade da população indígena do município de Laranjal do Jari publicada 

pelo Censo diverge da informação do Centro de Pesquisas Educacionais-

CEPE/SEED/AP, o qual divulgou em 2012 um número de 117 alunos matriculados 

na Rede Estadual Regular de Ensino e na modalidade de EJA, número este maior 

que a população total divulgada pelo IBGE (75 indígenas).   

POPULAÇÃO RESIDENTE POR COR OU RAÇA 

FONTE: IBGE/2010 

 POPULAÇÃO PORCENTAGEM 

BRANCA 7 848 19,6 

PRETA 3 147 7,9 

AMARELA 202 0,5 

PARDA 28 670 71,8 

INDÍGENA 75 0,2 

TOTAL 39 942 100% 

 

5%

95%

População de Laranjal do Jari-Censo IBGE 2010

Rural

Urbana
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Registra-se aqui a incoerência observada nas duas publicações, sendo que é 

importante considerar a pesquisa local, haja vista que existem 24 escolas em 

território laranjalense e sob o gerenciamento da secretaria de estado da educação. 

Para discutir um Plano Municipal de Educação é importante considerar todas as 

raças e povos, independentemente de quem seja o ente federado responsável.  

 

Aspectos Socioeconômicos de Laranjal do Jari 

 

Os aspectos socioeconômicos do município de Laranjal do Jari apresentam 

algumas peculiaridades em função de sua localização geográfica. A sede do 

município faz fronteira com o distrito de Monte Dourado, Almeirim-PA, local de 

influência das empresas de mineração e celulose que atuam na região. Em 2013 

houve a paralisação da fábrica de celulose diminuindo a oferta de trabalho afetando 

a população de Laranjal do Jari.  A situação de falta de oferta de emprego na região 

foi amenizada (temporariamente) com a construção da Usina Hidrelétrica de Santo 

Antônio – UHS.  

O funcionamento da fábrica de celulose está sendo regularizado garantindo 

emprego para mais de 600 trabalhadores na área de campo, segundo o Sindicato 

dos Trabalhadores da Indústria de Celulose - SINTRACEL. 

A maioria desses trabalhadores reside em Laranjal do Jari, contribuindo para 

fomentar o movimento do comércio local; segmento que absorve parte da mão de 

obra jovem do município, na faixa etária de 18 a 25 anos, na maioria mulheres. Vale 

ressaltar, que a mão de obra absorvida pelas empresas instaladas no distrito de 

Monte Dourado, correspondente aos moradores de Laranjal do Jari, são de 

trabalhadores não qualificados e com baixa escolaridade.  

A ocupação e renda predominante dos moradores no município, segundo 

informação do Sistema Nacional de Emprego – SINE, estão relacionadas aos 

servidores públicos das esferas municipal, estadual e federal, além de trabalhadores 

da construção civil. Destes, grande parte atua na informalidade, trabalhando por 

conta própria, integrando o grupo dos vendedores ambulantes do comércio local. 

Das empresas com sede no município predominam as que atuam no 

segmento de comércio e prestação de serviços. A ausência de indústria e de baixa 

produtividade no setor de pesca e agricultura coloca o município em índices 
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desfavoráveis em desenvolvimento econômico, deixando a população mais pobre 

dependente dos programas sociais.   

Segundo o boletim do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à 

Fome, no Município Laranjal do Jari, o total de famílias inscritas no Cadastro Único 

em março de 2015 era de 8.194, dentre as quais: 3.971 com renda per capita 

familiar de até R$77,00; 2.710 com renda per capita familiar entre R$77,00 e R$ 

154,00; 915 com renda per capita familiar entre R$ 154,00 e meio salário mínimo; 

598 com renda per capita acima de meio salário mínimo. 

A Secretaria de Assistência Social do município oferece atendimentos a 

comunidade em dois níveis: Proteção Social Básica e Proteção Social Especial de 

Média e Alta Complexidade, oferecendo diversos programas e serviços. 

 

SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAL OFERTADOS/PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 

SERVIÇOS UNIDADE DE ATENDIMENTO 

Serviço de convivência e fortalecimento de vínculos à criança e 

adolescente. 

Centro de Referência de 

Assistência Social/CRAS 

Serviço de convivência e fortalecimento de vínculos à pessoa 

idosa. 

Serviço de convivência e fortalecimento de vínculos à pessoa 

com deficiência e suas famílias, através do Programa Benefício 

de Prestação Continuada/BPC. 

Serviço de convivência e fortalecimento de vínculos a crianças 

e jovens na respectivamente na faixa  etária de 10 a 15 anos e 

15 a 17 anos. 

PAIF - Serviços de Proteção Atendimento Integral à Família. 

Concessão de Benefícios Eventuais 

Programa de Erradicação do Trabalho Infantil/Serviço 

Socioeducativo/Serviço de Convivência e Fortalecimento de 

Vínculo (PETI). 

O Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e  ao 

emprego/PRONATEC. 

Programa Nacional de Promoção do Acesso ao Mundo do 

Trabalho ACESSUAS TRABALHO. 
Centro de Referência de 
Assistência Social/CRAS/SEMAS 

BPC na Escola: o Benefício de Prestação Continuada da 

Assistência Social (BPC). 
Centro de Referência de 
Assistência Social/CRAS 

O Programa Bolsa Família. Centro de Referência de 
Assistência Social/CRAS/SEMAS 

http://www.mds.gov.br/assistenciasocial/redesuas/resolveuid/08c31eb60e9caba26fe849b3dcad5dd4
http://www.mds.gov.br/assistenciasocial/redesuas/resolveuid/08c31eb60e9caba26fe849b3dcad5dd4
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PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE 

SERVIÇOS UNIDADE DE ATENDIMENTO 

Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e 

Indivíduos – PAEFI/Programa de Erradicação do Trabalho 

Infantil/Serviço Socioeducativo/Serviço de Convivência e 

Fortalecimento de Vínculo (PETI). 

 
Centro de Referência 

Especializado de Assistência 

Social/CREAS 

Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e 

Indivíduos - PAEFI Serviço de Proteção Social ao Adolescente 

em Cumprimento de Medida Sócio Educativa de Liberdade 

Assistida e de Prestação de Serviço a Comunidade/MSE 

(CREAS). 

Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e 

Indivíduos – PAEFI/Serviço de Proteção Social ao 

Adolescente em situação de violência, abuso e exploração 

sexual (CREAS). 

Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e 

Indivíduos – PAEFI/Programa de Erradicação do Trabalho 

Infantil/Serviço Socioeducativo/Serviço de Convivência e 

Fortalecimento de Vínculo (PETI). 

Serviço de Alta Complexidade de Acolhimentos a Crianças e 

adolescentes 

CREAS e Casa de Apoio à 

Criança e ao Adolescente 

 

O Programa Bolsa Família (PBF) é um programa de transferência 

condicionada de renda que beneficia famílias pobres e extremamente pobres, 

inscritas no Cadastro Único. O PBF beneficiou, no mês de maio de 2015, 5.164 

famílias, representando uma cobertura de 120,6 % da estimativa de famílias pobres 

no município, as quais recebem benefícios com valor médio de R$ 161,34. O valor 

total transferido pelo governo federal em benefícios às famílias atendidas alcançou 

R$ 833.181,00 no mês. 

Conforme dados do último Censo Demográfico, em agosto de 2010 o 

município possuía 16.494 pessoas economicamente ativas onde 14.707 estavam 

ocupadas e 1.787 desocupadas. A taxa de participação ficou em 53,7% e a taxa de 

desocupação municipal foi de 10,8%.  
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A distribuição das pessoas ocupadas por posição na ocupação mostra que 

34,8% tinham carteira assinada, 27,6% não tinham carteira assinada, 21,7% atuam 

por conta própria e 1,0% empregadores. Servidores públicos representavam 9,1% 

do total ocupado e trabalhadores sem rendimentos e na produção para o próprio 

consumo representavam 5,8% dos ocupados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Das pessoas ocupadas, 7% (sete por cento) não tinham rendimentos e 47,1% 

(quarenta e sete vírgula um por cento) ganhavam até um salário mínimo por mês. 

Fonte: Censo Demográfico 2010 

Fonte: Censo Demográfico 2010 
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O valor do rendimento médio mensal das pessoas ocupadas era de R$ 

926,96. Entre os homens o rendimento era de R$ 1.094,22 e entre as mulheres de 

R$ 731,39, apontando uma diferença de 49,61% maior para os homens. 

Ainda segundo dados do IBGE 2010, Laranjal do Jari, tem 9.830 (nove mil 

oitocentos e trinta) domicílios particulares permanentes. Destes 86,3% eram 

atendidos com a coleta de lixo. Quanto à cobertura da rede de abastecimento de 

água o acesso estava em 88,3% dos domicílios particulares permanentes e 10,5% 

das residências dispunham de esgotamento sanitário adequado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O fornecimento de energia elétrica está presente praticamente em todos os 

domicílios. Atualmente, Laranjal do Jari está integrado ao Sistema Interligado 

Nacional – SIN, que é um sistema de coordenação e controle, formado pelas 

empresas das regiões Sul, Sudeste, Centro-Oeste, Nordeste e parte da região 

Norte, que congrega o sistema de produção e transmissão de energia elétrica do 

Brasil, é um sistema hidrotérmico de grande porte, com predominância de usinas 

hidrelétricas e proprietários múltiplos, estatais e privados. 

 

Economia  

A pecuária bovina e suína sempre foi mantida em Laranjal do Jari, porém em 

pequena escala e com isso não abastece a demanda do mercado, haja vista que os 

Fonte: Censo Demográfico 2010/IBGE 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Sul
http://pt.wikipedia.org/wiki/Sudeste
http://pt.wikipedia.org/wiki/Centro-Oeste
http://pt.wikipedia.org/wiki/Nordeste
http://pt.wikipedia.org/wiki/Norte
http://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
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criadores de gado e empresários do ramo importam gado para abate das fazendas 

de Monte Dourado, Altamira e Almeirim, municípios do Estado do Pará. 

A agricultura do município é de baixa produtividade, com exceção da 

fabricação da farinha devido à cultura da plantação de mandioca. Pode-se dizer que 

a produção de cereais, frutas e hortaliças ocorre como subsídio familiar, havendo, 

portanto a necessidade de importação de municípios vizinhos, como Monte Alegre, 

Santarém e da Capital paraense, Belém.  

Neste setor destaca-se também o cultivo do açaí, bem como a extração da 

fruta, haja vista o seu grande valor comercial e nutritivo, estando presente como 

alimento indispensável na mesa de grande parte da população. 

No setor secundário, destaca-se a extração da castanha-do-Brasil, voltada à 

fabricação de óleo comestível, hoje exportado para empresas multinacionais. Há 

algumas fábricas de tijolo que além de atender o alto consumo interno, exporta boa 

parte para o Estado do Pará. Também possui algumas movelarias que fabricam 

produtos de boa qualidade. 

No setor terciário o comércio é crucial para o desenvolvimento da região, 

além de vários bares, boates e alguns hotéis. O grande potencial extrativista e do 

comércio local, aliado às políticas públicas, vem ajudando Laranjal do Jari a 

enfrentar os desafios socioeconômicos e históricos de sua origem não planejada.  

 

Transporte 

 

O transporte público coletivo é realizado no município de Laranjal do Jari, por 

meio de ônibus urbano e interurbano, por táxis e moto táxis, serviço de caráter 

essencial para a demanda existente e a necessidade dos moradores.  

O transporte de cargas é realizado por meio de balsas (dos produtos oriundos 

de outros estados) e caminhões carretas-baú (de produtos de origem principalmente 

da capital do estado), além de embarcações destinadas ao transporte de cargas e 

passageiros. 

O transporte rodoviário intermunicipal concentra-se no Terminal Rodoviário 

Municipal, com rota partindo do município para a capital do Estado, Macapá-AP.  

A Rodovia Federal BR 156 trecho sul com extensão de 269 (duzentos e 

sessenta e nove) quilômetros, não pavimentados, dá acesso à Laranjal do Jari e liga 
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a cidade aos demais municípios do Estado, bem como à capital. O acesso aéreo é 

feito por meio do Aeroporto de Monte Dourado – PA, o Aeródromo do Gaúcho e 

Aeródromo Laranjal, este último registrado e autorizado pela Agência Nacional de 

Aviação Civil – ANAC, ambos funcionam principalmente como transporte de 

garimpeiros e suprimentos para os garimpos da região, além de atuarem como táxis 

aéreos. 

 

FROTA DE LARANJAL DO JARI-CENSO-IBGE 2010 TOTAL 

Automóveis 600 

2.063 veículos 

Caminhões 48 

Caminhonetes 84 

Caminhonetas 40 

Micro-ônibus 7 

Motocicletas 988 

Motonetas 286 

Ônibus 6 

Utilitários 1 

Outros 3 

 

Saúde  

 

O Sistema de Saúde local compreende o atendimento na atenção básica, 

média e alta complexidade. O município encontra–se na Gestão Plena em atenção 

Básica, através da portaria nº. 3.650/98-, dispondo desse atendimento a população 

com 11 (onze) unidades básicas de saúde - UBS, sendo 6 (seis) urbanas e 5 (cinco) 

rurais. Além disso, o município trabalha com programas e serviços oferecidos aos 

usuários do SUS, dentre os quais podemos citar: Programa Saúde da Família – 

PSF, Agentes Comunitários de Saúde – PACS, núcleo de apoio à saúde da família – 

NASF, Rede Cegonha, Serviço de vigilância epidemiológica, sanitária e ambiental.  

Para atendimento Clínico de média e alta complexidade, dispomos de um 

hospital público HELJ que atende a população do município de Laranjal do Jari, 

Vitória do Jari e Almeirim - PA. Os atendimentos de média complexidade também 

são realizados no Centro de Fisioterapia em atendimentos especializados com 

psicólogo, assistente social, nutricionista, fisioterapeuta, fonoaudiólogo e educador 

físico.  
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Os munícipes contam ainda com o serviço de algumas clínicas e laboratórios 

da rede privada, os quais oferecem serviços médicos e ambulatoriais. 

Segundo a Estatística do registro civil de 2010 (Censo IBGE), foram 

registrados 2.247 (dois mil duzentos e quarenta e sete) nascidos vivos. Além 

desses, ocorreram mais 1.584 (um mil quinhentos e oitenta e quatro) nascidos vivos 

no município, porém não identificados pelo censo, totalizando uma população de 

3.831 (três mil oitocentos e trinta e um) nascidos vivos no ano da pesquisa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Segundo dados do Ministério da Saúde no tocante à mortalidade infantil, o 

número de óbitos infantis foi de 13 crianças, ao passo que no Estado o número de 

óbitos infantis foi de 298 crianças e a taxa de mortalidade infantil foi de 25,4% 

crianças a cada mil nascimentos. 

As consultas de pré-natal são importantes para a saúde da mãe e da criança. 

No município, 23,87% dos nascidos vivos em 2011 tiveram suas mães com 7 ou 

mais consultas de pré-natal.  

De acordo com dados do Ministério da Saúde, não ocorreu mudança na 

cobertura populacional estimada pelas equipes de atenção básica no município. Em 

2008, a cobertura era de 100%, mantendo-se estável em 2012. 

 

 

 



PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – 2015/2025 

PME- Construindo uma Década de Avanços! 
Laranjal do Jari-AP 

 30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

É importante ressaltar as condições de saneamento e serviços correlatos do 

município, que interferem nas condições de saúde da população. Dados do Censo 

Demográfico de 2010 revelaram que na área urbana do município, a coleta de lixo 

atendia 88,7% dos domicílios. Quanto à cobertura da rede de abastecimento de 

água, o acesso nessa área estava em 92,4% dos domicílios particulares 

permanentes e 0,6% das residências dispunham de esgotamento sanitário 

adequado. O gráfico abaixo fornece a distribuição desses serviços para os 

domicílios particulares permanentes. 
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No que concerne à morbidade hospitalar, as 5 (cinco) principais causas de 

internação são as listadas no gráfico abaixo: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Além da morbidade hospitalar, é importante, também, assinalar as principais 

causas externas de óbito relatadas pela Secretaria Municipal de Saúde. De acordo 

com o Censo Demográfico 2010, o total da população de 15 a 29 anos era de 

12.020 indivíduos, sendo que 26 faleceram em função de eventos e/ou causas 

externas.  

No município, as 3 (três) principais causas externas de óbito dos indivíduos 

na faixa etária de 15 a 29 anos são, de acordo com dados do Ministério da Saúde, 

as que seguem no gráfico abaixo, tomando por base os anos de 2005 e 2010: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Ministério da Saúde(MS) 

Fonte: MS, Departamento de Informática do SUS (DATASUS) 
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De acordo com as taxas de homicídios no município apresentadas no gráfico 

a seguir, ocorreu um aumento de 18,7% de 2010 para 2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

As taxas de homicídio diferem por faixa etária. As maiores taxas de 

homicídios no município atingem a faixa etária de 15 a 29 anos (96,7% do total de 

homicídios ocorridos no município) e para a faixa de 30 a 39 anos, 84,1%. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apesar de precário, o sistema de saúde também atende munícipes das 

cidades vizinhas como Vitória do Jari e Almeirim-PA, além de comunidades 

Fonte: MS, Departamento de Informática do SUS (DATASUS) 

Fonte: MS, Departamento de Informática do SUS(DATASUS) 
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circunvizinhas. Porém, quanto aos casos que demandam de atendimentos 

especializados, os pacientes são encaminhados à capital do Estado. 

 

Aspectos Educacionais  

 

Estrutura Organizacional da SEMED 

 

A Lei Municipal Nº 416/2012-GAB/PMLJ, de 03 de maio de 2012 que institui a 

estrutura organizacional, competência e atribuições dos órgãos colegiados, dos 

cargos e funções da Secretaria Municipal de Educação – SEMED foi regulamentada 

através do Decreto Nº 322/2012-GAB/PMLJ, de 28 de maio de 2012. 

ORGANOGRAMA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secretário Municipal 
Adjunto 

Conselho Municipal de 
Acompanhamento e 

Controle Social do FUNDEB 

CACS 

 

Conselho Municipal de 
Alimentação Escolar 

CAE 

Conselho Municipal 
de Educação 

CME 

Conselho Municipal 
Permanente de Valorização 

dos  Profissionais da Educação 

CPVPEB 
 

 

Secretário Municipal 

Escolas da Rede Municipal de Ensino 

Assessoria 

Jurídica 

 Gerência de 

Divulgação 

Institucional - GDI 

 

 

Gerência de 
Alimentação 

Escolar 

GAE 
 

Núcleo de 

Inspeção, 

Supervisão e 

Fiscalização da 

Alimentação 

Escolar  

Núcleo de 
Coordenação 

Pedagógica 

 

Gerência de             
Tecnologia 
Educacional  

GTE 
 

 

Gerência de 
Políticas 

Educacionais 

GPE                 

Núcleo de 
Programas 

Educacionais 
 

Núcleo de 
Planejamento e 

Projetos 
Educacionais 

 

Núcleo de 
Inspeção, 

Organização, 
Credenciamento 

Escolar e Normas 
Educacionais  

Núcleo de 
Estatística 

Educacional 
 

 
Núcleo de 

Educação Infantil 

 
Núcleo de Ensino 

Fundamental 
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Educação e 

Alfabetização de 
Jovens e Adultos  

EJA e AJA 
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Educação do 

Campo 
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Atendimento 
Educacional 
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AEE e Educação 

Inclusiva - EI 

 

Gerência Técnica 
Pedagógica 

GTP 
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Administração e 

Finanças 

GAF 

Núcleo de 
Patrimônio e 
Almoxarifado 

 

 
Núcleo de Gestão 

Administrativa 

 
Núcleo de Gestão 

de Pessoas 

Núcleo de 
Licitação, 

Compra, Contrato 

e Logística. 

Núcleo de 
Contabilidade e 

Empenho 
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Órgãos Colegiados 

 
Nível de Direção Superior 

Nível de Atuação Sistêmica 

Nível de Execução Sistêmica 

Órgãos de Atividades 
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Fonte: Secretaria Municipal de Educação - SEMED 
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Sistema Municipal de Ensino 

 

O município tem Conselho Municipal de Educação, criado pela Lei Nº 

307/2007-GAB/PMLJ e alterado pela Lei Municipal Nº 456B/2014-GAB/PMLJ; 

Conselho Municipal de Alimentação Escolar, Lei Municipal Nº 174/2001-GAB/PMLJ; 

Conselho de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB, Lei Municipal Nº 

308/2007-GAB/PMLJ, reformulada pela Lei Nº 373/2010-GAB/PMLJ. Também se 

encontra instituído o Sistema Municipal de Ensino através da Lei Nº 401/2011-

GAB/PMLJ de 13 de dezembro de 2011, atendendo ao estabelecido na Constituição 

Federal e Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, disciplinando a 

Educação Escolar no âmbito municipal.  

O Sistema Municipal compreende as instituições de Educação Infantil e 

Ensino Fundamental, mantidas pelo Poder Público Municipal e as instituições de 

Educação Infantil, criadas e mantidas pela iniciativa privada. Os servidores da 

educação contam com o Plano de Cargo, Carreira e Remuneração do Magistério, 

Lei Municipal Nº º 395/2011-GAB/PMLJ, bem como o Conselho Permanente de 

Valorização dos Profissionais da Educação Básica – CPVPEB, instituído pela 

mesma lei. 

As escolas da rede municipal de ensino com mais de 50 alunos têm instituído 

o conselho escolar. Foi instituída a Gestão Democrática no município, através da Lei 

Nº º 324/2009 - GAB/PMLJ que disciplina a eleição direta para os dirigentes 

escolares. 

Programas Educacionais 

A partir do lançamento do Plano de Desenvolvimento da Educação - PDE em 

2007, todas as transferências voluntárias e assistência técnica do MEC aos 

Municípios, Estados e Distrito Federal foram vinculadas à adesão ao Plano de Metas 

Compromisso Todos pela Educação e à elaboração do Plano de Ações Articuladas - 

PAR. O município de Laranjal do Jari assinou o Termo de Adesão ao Plano de 

Metas do PDE e elaborou a 1ª versão do Plano de Ações Articuladas, com o objetivo 

de melhorar os indicadores educacionais a partir do desenvolvimento das ações 

propostas, a fim de alcançar as metas estabelecidas pelo IDEB. Além do PAR 

podemos citar outros programas do FNDE/MEC que as redes públicas de ensino em 

Laranjal do Jari, participam. 
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 Mais Educação  

O Programa Mais Educação instituído pela Portaria Interministerial Nº  

17/2007 e pelo Decreto Nº 7.083, de 27 de janeiro de 2010, integra as ações do 

Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE), como uma estratégia do Governo 

Federal para induzir a ampliação da jornada escolar e a organização curricular, na 

perspectiva da Educação Integral. Tem por finalidade contribuir para a melhoria da 

aprendizagem por meio da ampliação do tempo de permanência de crianças, 

adolescentes e jovens matriculados em escola pública, mediante oferta de educação 

básica em tempo integral.  A jornada escolar diária será ampliada com o 

desenvolvimento das atividades de acompanhamento pedagógico, experimentação 

e investigação científica, cultura e artes, esporte e lazer, cultura digital, educação 

econômica, comunicação e uso de mídias, meio ambiente, direitos humanos, 

práticas de prevenção aos agravos à saúde, promoção da saúde e da alimentação 

saudável, entre outras atividades. 

 

 Escola Comunidade 

As escolas públicas que integram o Programa Mais Educação podem optar 

pela ação Escola-Comunidade, que apoia a abertura das escolas aos finais de 

semana para realização de ações de educação não formal, no âmbito do lazer, das 

artes, da cultura, do esporte, do ensino complementar e da formação inicial para o 

trabalho e para a geração de renda.  

O objetivo dessa ação é promover espaços para o exercício da cidadania, 

para a organização comunitária, ampliar as oportunidades de acesso a espaços de 

promoção da cidadania para a aproximação entre comunidade e escola com o 

reconhecimento e respeito aos diferentes saberes, contribuindo para a redução da 

violência escolar em unidades localizadas em regiões de risco e vulnerabilidade 

social. 

 

 Mais Educação para Jovens de 15 a 17 Anos 

As escolas públicas que integram o Programa Mais Educação que atende 

Jovens de 15 a 17 Anos no Ensino Fundamental podem está aderindo propostas de 

atividades com os jovens que propiciem trabalhos integrados entre diferentes áreas 
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de conhecimento. Nessa perspectiva, esta ação visa oferecer a esses jovens 

atividades diferenciadas e específicas, por meio da construção de Projetos de Vida, 

o qual tem como objetivo principal orientar a criação de espaços para: AUTORIA, 

CRIAÇÃO, PROTAGONISMO e AUTONOMIA dos estudantes.  

 

 Atleta na Escola 

O Programa de Formação Esportiva Escolar é regulamentado pela 

Resolução/CD/FNDE Nº 11, de 7 de maio de 2013, que dispõe sobre a destinação 

de recursos financeiros, nos moldes operacionais e regulamentares do Programa 

Dinheiro Direto na Escola (PDDE), as escolas públicas municipais, estaduais e 

distritais, que tenham a partir de 10 (dez) estudantes  na faixa etária de 12 a 17 anos 

matriculados no ensino fundamental e/ou médio, a fim de favorecer a disseminação 

da prática esportiva e o desenvolvimento de valores olímpicos e paraolímpicos entre 

os jovens e adolescentes, numa perspectiva de formação educativa integral que 

concorra para a elevação do desempenho escolar e esportivo dos alunos, no âmbito 

do Programa de Formação Esportiva Escolar. 

 

 PDDE Escola do Campo 

 

De acordo com a resolução CD/FNDE Nº 28, de 09 de junho de 2011 o PDDE 

Escola do Campo consiste no repasse financeiro por meio de transferência de 

recursos, nas categorias econômicas de custeio e capital, para contratação de mão-

de-obra e outras despesas necessárias à manutenção, conservação e pequenos 

reparos em suas instalações, bem como aquisição de mobiliário escolar e outras 

ações de apoio com vistas à realização de atividades educativas e pedagógicas 

coletivas requeridas pela oferta de turmas organizadas sob a forma de 

multisseriação. São ações voltadas para a melhoria da qualidade do ensino nas 

escolas públicas das redes municipais, estaduais e distrital que possuam alunos 

matriculados nas séries iniciais do Ensino Fundamental em classes multisseriadas 

localizadas no campo, conforme matrícula apresentada no CENSO ESCOLAR 

MEC/INEP. 
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 Escola Sustentável 

De acordo com a Lei Nº 9.795/99, a educação ambiental envolve a promoção 

de processos pedagógicos que favoreçam a construção de valores sociais, 

conhecimentos, habilidades e atitudes voltadas para a conquista da sustentabilidade 

socioambiental e a melhoria da qualidade de vida. A Resolução FNDE Nº 18, de 3 

de setembro de 2014, dispõe sobre a destinação de recursos financeiros, nos 

moldes operacionais e regulamentares do Programa Dinheiro Direto na Escola – 

PDDE, às escolas públicas da  educação básica, para promover ações voltadas à 

melhoria da qualidade de ensino e apoiar na adoção de critérios de sustentabilidade 

socioambiental, considerando o currículo, a gestão e o espaço físico, de forma a 

tornarem-se espaços educadores sustentáveis. 

 

 EJA Novas Turmas 

É um programa de apoio financeiro para a manutenção de novas turmas de 

Educação de Jovens e Adultos através de transferência direta de recursos 

financeiros aos estados, municípios e Distrito Federal.  A Resolução/CD/FNDE Nº 

48, de 2 de outubro de 2012 orienta  quanto a execução do programa e os 

beneficiários, que são  pessoas com 15 anos ou mais que não completaram o 

ensino fundamental ou médio, matriculadas em novas turmas de EJA e ainda não 

cadastradas no Censo escolar. Sendo considerados prioritários: egressos do 

Programa Brasil Alfabetizado, populações do campo, comunidades quilombolas, 

povos indígenas e pessoas privadas de liberdade em estabelecimentos penais e em 

cumprimento de medidas socioeducativas. 

 

 Programa Escola Acessível 

 

O Programa Escola Acessível caracteriza-se como uma efetiva medida de 

eliminação de barreiras e promoção de autonomia aos estudantes, público alvo da 

educação especial. Em 2007, por meio do Decreto Nº 6.094/2007, foi instituído no 

âmbito do Plano de Desenvolvimento da Educação – PDE.  

O Decreto Nº 6.571/2008 assegura que o Ministério da Educação prestará 

apoio técnico e financeiro para a adequação arquitetônica de prédios escolares, 
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elaboração, produção e distribuição de recursos educacionais para a acessibilidade, 

visando prover condições de acesso, participação e aprendizagem no ensino regular 

aos alunos público alvo da educação especial. 

O objetivo do programa é promover a acessibilidade e inclusão de alunos com 

deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas 

habilidades/superdotação, matriculados em classes comuns do ensino regular, 

assegurando-lhes o direito de compartilharem os espaços comuns de aprendizagem, 

por meio da acessibilidade ao ambiente físico, aos recursos didáticos e pedagógicos 

e as comunicações e informações. 

 

 Programa Mais Cultura nas Escolas  

 

É um programa voltado para potencializar as ações dos Programas Mais 

Educação e Ensino Médio Inovador, incentivando ações que promovam o encontro 

entre o projeto pedagógico da escola com experiências culturais e artísticas em 

curso nas comunidades locais, através de parceria com artistas e/ou entidades 

culturais e pontos de cultura. O programa é fruto da parceria interministerial firmada 

entre os Ministérios da Cultura (MINC) e da Educação (MEC). A resolução Nº 30, de 

03 de agosto de 2012 dispõe sobre a destinação de recursos financeiros, nos 

moldes e sob a égide da Resolução Nº 7, de 12 de abril de 2012, a escolas públicas 

municipais, estaduais e do Distrito Federal, que possuam alunos matriculados no 

ensino fundamental e médio registrados no censo escolar do ano anterior ao do 

atendimento, com vistas a assegurar a realização de atividades culturais, por 

intermédio do Programa Mais Cultura nas Escolas. 

 

 Programa Nacional de apoio ao Transporte do Escolar (PNATE) 

 

O Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) foi instituído 

pela Lei Nº 10.880, de 9 de junho de 2004, com o objetivo de garantir o acesso e a 

permanência nos estabelecimentos escolares dos alunos do ensino fundamental 

público residentes em área rural que utilizem transporte escolar, por meio de 

assistência financeira, em caráter suplementar, aos estados, Distrito Federal e 

municípios. 

https://www.fnde.gov.br/fndelegis/action/UrlPublicasAction.php?acao=abrirAtoPublico&sgl_tipo=LEI&num_ato=00010880&seq_ato=000&vlr_ano=2004&sgl_orgao=NI
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O programa consiste na transferência automática de recursos financeiros, 

sem necessidade de convênio ou outro instrumento congênere, para custear 

despesas com manutenção dos veículos e ou embarcação utilizada para o 

transporte de alunos da educação básica pública, residentes em área rural. 

 

 Plano de Desenvolvimento da Escola 

 

Criado pelo Ministério da Educação no ano de 2007, estabelece um conjunto 

de medidas e metas para o país, através do Decreto Nº 6.094/2007, que dispõe 

sobre a implementação do Plano de Metas Compromisso Todos pela Educação, 

pela União, em regime de colaboração com Municípios, Distrito Federal e Estados, e 

a participação das famílias e da comunidade mediante programas e ações de 

assistência técnica e financeira, visando à mobilização social pela melhoria da 

qualidade da educação básica.  

O PDE Escola é um programa de apoio à gestão escolar baseado no 

planejamento participativo e destinado a auxiliar as escolas públicas a melhorar a 

sua gestão. Para as escolas priorizadas pelo programa, o MEC repassa recursos 

financeiros visando apoiar a execução de todo ou de parte do seu planejamento. 

 

 PDDE Interativo 

  

O PDDE Interativo é uma ferramenta de apoio à gestão escolar disponível no 

endereço eletrônico http://pdeinterativo.mec.gov.br para todas as escolas públicas 

do país. Ele foi desenvolvido pelo Ministério da Educação a partir da metodologia do 

programa PDE Escola em parceria com as secretarias estaduais e municipais de 

educação, sua principal características é a natureza auto instrucional e interativa de 

cada tela, possibilitando o acesso aos Programas Mais Educação (escola – 

comunidade, jovens de 15 a 17 anos), Escola Sustentável, Atleta na Escola e o PDE 

escola. Seu objetivo é auxiliar a comunidade escolar a produzir um diagnóstico de 

sua realidade e a definir ações para aprimorar sua gestão e seu processo de ensino 

aprendizagem.  

 

 

http://pdeinterativo.mec.gov.br/
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Estabelecimentos de Ensino em Laranjal do Jari 

De acordo com o Centro de Pesquisas Educacionais da Secretaria de Estado 

da Educação – AP, no município de Laranjal do Jari 35 escolas ofertam Educação 

Infantil (creche e pré-escola), 62 ofertam o Ensino Fundamental (anos Iniciais), 20 

ofertam o Ensino Fundamental (anos finais), 1 escola oferta o Ensino Especial, 35 

escolas ofertam a Educação de Jovens e Adultos, 4 escolas ofertam o Ensino Médio 

(regular) e 1 escola oferta o Ensino Profissionalizante  e Superior que é o Instituto 

Federal do Amapá (IFAP). Os dados citados constam na tabela abaixo: 
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ESCOLA 

ETAPAS DE ENSINO QUE OFERTAM 
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N
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S
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D
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A
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R
U

R
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E. Água Branca do Cajari - X X X X - - - 

E. Itaboca do Cajari - - X X - - - - 

E. Marinho do Cajari - - X - - - - - 

E. Padaria - - X X - - - - 

E. Santa Clara o Cajari - - X - - - - - 

E. Santo Antônio da Cachoeira - - X - - - - - 

E. Indígena Aatesiwai - - X - - - - - 

E. Indígena Amatare - - X - - - - - 

E. Indígena Ananapiare - - X - - - - - 

E. Ind. André Marapi - - X - - - - - 

E. Ind. Aranapoty - X X - - - X - 

E. Ind. Asanti - - X - - - X - 

E. Ind. Fazendinha - - X - - - X - 

E. Ind. Imakuana Amajá Amajarehpo - X X - - - X - 

E. Ind. Kuxare - X X - - - X - 

E. Ind. Kuynpe Kanpai - - X - - - - - 

E. Ind. Mataware - X X - - - X - 

E. Ind. Mawau Tutko Miti - - X - - - X - 

E. Ind. Maxipurimo - X X - - - X - 

E. Ind. Mokolok - X X - - - X - 

E. Ind. Murei - - X - - - X - 

E. Ind. Paru de Leste - X X X - - X - 

E. Ind. Parutaike - X - - - - - - 

E. Ind. Piarapo - X X - - - X - 

E. Ind. Purure - X X - - - X - 

E. Ind. Santo Antônio - X X - - - X - 

E. Ind. Tawainen - X X - - - X - 

E. Ind. Warahpo Aparai - - X - - - X - 

E. Ind. Werekemun - - X - - - X - 

E. Ind. Wuramui - X X - - - X - 

U
R

B

A
N

A
 E. Bom Amigo do Jari - - X - - - X - 

E. Emílio Garrastazu Médici - - X X - - X - 

E. Irandyr Pontes Nunes - - X X - - X - 
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E. Mineko Hayashida - - - - X - - - 

E. Marilândia - - X - - - - - 

E. Mª de Nazaré Rodrigues da Silva - - X X - - X - 

E. Vanda Mª de Souza Cabête - - X X - - X - 

E. Prosperidade - - X - - - - - 

E. Santo Antônio do Jari - - X - - - - - 

E. Sônia Henriques Barreto - - - X X - X - 

FEDERAL URBANA IFAP - - - - X X - - 

M
U

N
IC

IP
A

L
 

R
U

R
A

L
 

E. Eduarda Santa Rosa - - X X - - X - 

E. Água Branca do Cajari - X - - - - - - 

E. Conceição do Muriacá - X X X - - X - 

E. Dona Maria - - X - - - - - 

E. Dona Maria do Carmo - X X X - - X - 

E. Salvador Rodrigues Flexa - - X X - - X - 

E. Santarém do Cajari - X X X - - X - 

E. São Francisco do Iratapuru - X X X - - X - 

E. Waldemar B Duarte - X X X - - X - 

E. Cristo Redentor - X X X - - - - 

U
R

B
A

N
A

 

E. Aturiá - X - - - - - - 

E. João Queiroga de Souza - - X X - - - - 

E. Mª De Nazaré S. Mineiro - X X - - - - - 

E. Paulo Freire - X X - - - - - 

E. Tereza Teles - X X - - - - X 

E. Raimunda Rodrigues Capiberibe - - X X - - X - 

E. Samaúma - X X - - - - - 

E. Santa Lúcia - X X - - - - - 

E. Terezinha L. Queiroga de Sousa - X X - - - - - 

E. Vinha de Luz - X X - - - - - 

E. Weber Eider Quemel Gonçalves - - X - - - X - 

E. Zélia Conceição Souza da Silva - X X - - - - - 

E. Santa Maria Menina - X X - - - - - 

P
R

IV
A

D
A

 

U
R

B
A

N
A

 Centro de Estudos Wanzeller - - X - - - - - 

SESC Ler - - - - - - X - 

Centro Educacional Dinâmico X X X - - - - - 

Semente do Saber - X X - - - - - 

Ana Neri - X X X - - X - 

FONTE: Centro de Pesquisas Educacionais da Secretaria Estadual de Educação – AP com base no Censo Escolar 
da Educação Básica, realizado pelo INEP/MEC ano 2012. 

 

 

Com o objetivo de nortear os rumos da educação de Laranjal do Jari para a 

próxima década, o Plano Municipal de Educação - PME apresenta as 

demandas/prioridades de cada nível, etapa e modalidade de ensino, através de 22 

metas e 316 estratégias elaboradas a partir do diagnóstico da Educação realizado 

junto às redes públicas, privada e instituições não governamentais e filantrópicas. 



PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – 2015/2025 

PME- Construindo uma Década de Avanços! 
Laranjal do Jari-AP 

 42 

DEMONSTRATIVO ORGANIZACIONAL DE NÍVEL, MODALIDADE, TEMA, METAS E ESTRATÉGIAS. 

 
METAS 

PME 

 
NÍVEL/MODALIDADE 

 
TEMA 

METAS 
PNE 

(REFERÊNCIA) 

Nº DE 
ESTRATÉGIAS 

E
D

U
C

A
Ç

Ã
O

 B
Á

S
IC

A
 

1 Educação Infantil 
Universalização da 
Educação Infantil 

01 10 

2 Ensino Fundamental 
Universalização do 

Ensino Fundamental 
02 10 

3 Ensino Fundamental 
Alfabetização até o 3º 

Ano 
05 19 

4 
Ensino Fundamental 

e Médio 
Educação em Tempo 

Integral 
06 07 

5 
Ensino Fundamental 

e Médio 
Qualidade da Educação 

Básica-IDEB 
07 53 

6 Ensino Médio 
Universalização do 

Ensino Médio 
03 21 

E
N

S
IN

O
 

S
U

P
E

R
IO

R
 7 Ensino Superior 

Acesso ao Ensino 
Superior 

12 19 

8 Ensino Superior 
Qualidade da Educação 

Superior 
13 06 

9 Ensino Superior 
Ensino Superior Pós-

Graduação 
12 12 

M
O

D
A

L
ID

A
D

E
S

 

D
E

 E
N

S
IN

O
 

10 EJA EJA – Alfabetização 09 09 

11 EJA EJA – integrado 10 11 

12 
EJA (e outras 
modalidades) 

Elevar Escolarização 
Média 

08 07 

13 
Educação 

Profissional 
Educação Profissional 11 14 

14 Educação Inclusiva Educação Inclusiva 04 17 

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 

 
07 

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 

 
14 

17 
Profissionais da 

Educação 
Formação Pós-

Graduação 
16 08 

18 
Profissionais da 

Educação 

Valorização dos 
Profissionais do 

Magistério 
17 09 

19 
Profissionais da 

Educação 
Plano de Carreira 18 07 

G
E

S
T

Ã
O

 20 Gestão Financeira 
Financiamento da 

Educação 
20 18 

21 Gestão Democrática Gestão Democrática 19 17 

22 
Gestão 

Administrativa 
Gestão Administrativa 

dos Sistemas de Ensino 
00 21 

 
Fonte: Comissão de Sistematização do PME 

 

 
A – EDUCAÇÃO INFANTIL  
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EDUCAÇÃO INFANTIL: avanços e desafios 

 


Chaguileny Leite Lima Alves 

 

 

No Brasil, as primeiras tentativas de atendimento à criança tiveram um caráter 

assistencialista, com o intuito de auxiliar as mulheres que trabalhavam fora de casa. 

Fatores como o alto índice de mortalidade infantil, a desnutrição generalizada e o 

número significativo de acidentes domésticos, fizeram com que alguns setores da 

sociedade, dentre eles os religiosos, os empresários e educadores, começassem a 

pensar num espaço de cuidados da criança fora do âmbito familiar. 

 Devido essa preocupação ou esse problema, a criança começou a ser vista 

pela sociedade como um ser que necessitava de ―cuidados‖, e com um sentimento 

filantrópico, caritativo, assistencial começou a ser atendida fora da família.  

  

Enquanto as famílias mais abastadas pagavam uma babá, as pobres se viam 
na contingência de deixar os filhos sozinhos ou colocá-los numa instituição 
que deles cuidasse. Para os filhos das mulheres trabalhadoras, a creche tinha 
que ser de tempo integral; para os filhos de operárias de baixa renda, tinha 
que ser gratuita ou cobrar muito pouco; ou para cuidar da criança enquanto a 
mãe estava trabalhando fora de casa, tinha que zelar pela saúde, ensinar 
hábitos de higiene e alimentar a criança. A educação permanecia assunto de 
família. Essa origem determinou a associação creche, criança pobre e o 

caráter assistencial da creche. (DIDONET, 2001, p. 13).  
 

 Desde seu início o atendimento à infância ocorreu num contexto político, 

marcado por diferenças em relação à classe social a qual pertencia cada criança. 

Enquanto para as mais pobres esse momento foi caracterizado pela vinculação aos 

órgãos de assistência social, para as crianças das classes elitizadas, priorizou-se um 

modelo com práticas escolares, compreendendo assim, o ―cuidar‖ como atividade 

meramente ligada ao corpo e destinada às crianças mais pobres, e o ―educar‖ como 

atividade que promovia o intelecto, reservada apenas, aos filhos das pessoas das 

camadas sociais privilegiadas. 

                                                           
 Licenciada em Pedagogia com habilitação em Orientação Escolar – UNIFAP, Pós-Graduada em Gestão Escolar. 
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Dessa forma, por muito tempo predominou no país uma política caracterizada 

pela ausência de investimento público e pela não profissionalização na área, não 

oportunizando as crianças menos favorecidas uma educação escolar.  

Até o final dos anos setenta, pouco se fez em termos de legislação que 

garantisse a oferta da educação infantil como um direito. Na década de oitenta, 

diferentes setores da sociedade, como organizações não governamentais, 

pesquisadores na área da infância, comunidade acadêmica, população civil, dentre 

outros, uniram forças objetivando sensibilizar a sociedade quanto ao direito da 

criança a uma educação de qualidade desde o nascimento.  

O atendimento de crianças em creches e pré-escolas como um direito social 

somente foi concretizado com a Constituição Federal de 1988, que em seu artigo 

208, inciso IV, reconhece a Educação Infantil como dever do Estado efetivado 

mediante a garantia de oferta de creches e pré-escolas às crianças de zero a seis 

anos de idade (BRASIL, 1988). 

Dois anos após a aprovação da Constituição Federal de 1988, foi aprovado o 

Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei Nº 8.069, de 13 de julho de 1990. Ao 

regulamentar o art. 227 da Constituição Federal, o ECA inseriu as crianças no 

mundo dos direitos humanos, com garantia de todas as oportunidades e facilidades, 

a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, em 

condições de liberdade e de dignidade.‖ (BRASIL, 1994). 

Em 20 de dezembro de 1996, é aprovada a Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional-LDBEN.  Ao tratar da composição dos níveis escolares, a 

referida Lei inseriu a educação infantil como primeira etapa da Educação Básica 

conforme o art. 29: 

 A educação infantil, primeira etapa da educação básica, tem como finalidade 
o desenvolvimento integral da criança até seis anos de idade, em seus 
aspectos físico, psicológico, intelectual e social, complementando a ação da 
família e da comunidade (BRASIL, 1996). 
 

Essa lei evidencia a necessidade de se considerar a criança como um todo, a 

fim de promover seu desenvolvimento integral e sua inserção na esfera pública, 

caracterizando um grande avanço no que diz respeito aos direitos da criança, uma 

vez que a educação infantil, além de ser considerada a primeira etapa da Educação 

Básica, torna-se um direito com objetivo de proporcionar condições adequadas para 

o seu desenvolvimento e a ampliação de suas experiências. 
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Em 1998, o MEC publicou o Referencial Curricular Nacional para a Educação 

Infantil (RCNEI), sendo um conjunto de reflexões, cujo objetivo é subsidiar a 

construção das propostas curriculares. Reforça que as creches não devem ser 

simplesmente espaços de cuidados com a criança e que as pré-escolas não se 

limitem a preparar para a alfabetização, ao contrário, cuidado e aprendizado devem 

estar integrados desde o início.  

Em 2009, a Emenda Constitucional Nº 59, de 11 de novembro de 2009, torna 

obrigatória a matrícula de crianças de 4 e 5 anos na Educação Infantil, medida a ser 

implementada progressivamente até 2016. 

Através da Resolução N° 05, de 17 de dezembro de 2009, o Conselho 

Nacional de Educação institui as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação 

Infantil a serem observadas na organização de propostas pedagógicas para esta 

etapa de ensino. 

No âmbito municipal a normatização da Educação Infantil se dá através da 

Resolução Nº 002/2011- CMEL/AP que em seu Art. 1º afirma: a Educação Infantil, 

etapa inicial da educação básica, tem como finalidade o desenvolvimento integral da 

criança até os 05 (cinco) anos de idade, em seus aspectos físico, afetivo, cognitivo, 

social e cultural. 

A Lei Nº 12.796, de 4 de abril de 2013 altera a LDB e  oficializa a mudança 

feita na Constituição por meio da Emenda Constitucional Nº 59 em 2009.  O Art. 4°, 

inciso I, afirma que a educação básica é obrigatória e gratuita dos 4 (quatro) aos 

17(dezessete) anos de idade (...).  

Portanto, antes da mudança, o ensino fundamental era a única fase escolar 

obrigatória. Depois da emenda, o ensino passa a ser obrigatório dos 4 aos 17 anos. 

Dessa forma, torna-se dever dos pais matricular seus filhos a partir dos 4 anos e 

obrigação das redes de ensino garantir a vaga para todos as crianças a partir da 

mesma idade. 

Nesse contexto, atender os dispositivos legais no sentido de garantir o direito 

à educação infantil com qualidade a todas as crianças de 0 a 5 anos no município de 

Laranjal do Jari, configura-se como um grande desafio. 

Até o ano de 2012, não existia nenhuma creche no município sendo que as 

crianças com menos de 3 anos de idade eram atendidas em escolas privadas e 

conveniadas. Em 2013 foi inaugurada a Creche Arco Iris atendendo 80 crianças de 2 

http://mais.uol.com.br/view/1575mnadmj5c/fim-da-dru-da-educacao-e-melhor-noticia-de-2009-diz-haddad-04023070D88993C6?types=A&
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e 3 anos. Em 2014 com a inauguração da Creche Mundo Encantado, o município 

passou a atender 232 crianças nessa faixa etária (Inep/Educacenso). Atualmente, 

são atendidas no município 260 crianças de 2 e 3 anos  e 1.456 crianças de 4 e 5 

anos  (NIOCEN/SEMED-2015). Porém, sabe-se que a demanda é superior à oferta.  

Nessa perspectiva, o Plano Municipal de Educação de Laranjal do Jari - PME, 

construído com base no Plano Nacional de Educação – PNE, Lei N° 13.005 de 25 de 

junho de 2014, aponta para a necessidade de ampliar a oferta para essa etapa de 

ensino. Estabelece na meta 1 que a Educação Infantil deverá ser universalizada 

para as crianças de 4 e 5 anos até 2016 e que  pelo menos 35% das crianças de 0 a 

3 anos deverão ser atendidas  em creches até o nono ano  vigência  do Plano. 

Conforme projeção realizada com estimativas do Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística – IBGE/2010, para atender a meta estipulada no PME até 

2024, o município deverá construir e equipar no mínimo 50 novas salas de aula para 

atender as crianças de 0 a 3 anos, bem como, contratar professores, pessoal de 

apoio, técnico e administrativo e demais profissionais necessários. Para 

universalizar o atendimento das crianças de 4 e 5 anos até 2016,  as escolas já 

existentes deverão ser ampliadas e as 4 escolas de 12 salas  que estão sendo 

construídas no município com apoio financeiro do MEC/FNDE deverão ser 

concluídas.   

Todavia, para atender com qualidade as crianças da educação infantil, faz-se 

necessário ainda que recursos financeiros sejam aplicados, exclusivamente, nessa 

etapa de ensino; haja formação inicial e continuada do professor; o projeto 

pedagógico seja adequado para essa faixa etária; tenha mobiliário e material 

pedagógico adequado à idade das crianças; haja segurança física e psicológica que 

garantam o acolhimento a todas as crianças, inclusive aquelas com deficiência. 

Contudo, a despeito dos grandes desafios a serem vencidos, Laranjal do Jari 

vivencia um momento histórico, oportuno para reflexão e ação, visando à garantia de 

uma educação com qualidade. Percebe-se que cada vez mais, o educar e o cuidar 

na Educação Infantil são tratados como assuntos importantes em termos de 

legislação. No entanto, sabe-se que para que esse direito seja realmente garantido, 

faz-se necessário que as leis sejam cumpridas, devendo a sociedade participar, 

discutir e acompanhar o processo educacional no município, cobrando do poder 

público, a efetivação das políticas educacionais, permitindo, assim, que a educação 
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ofertada às crianças contribua para a formação de seres humanos confiantes, 

solidários, respeitosos, dignos de todos os seus direitos e conscientes de seus 

deveres. 

 
Diagnóstico  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Fonte: INEP/Censo Escolar da Educação Básica/2013 

 
De acordo com dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios - 

Pnad, o município de Laranjal do Jari atende atualmente 63,5% (sessenta e três 
vírgula cinco por cento) do total de crianças na faixa etária de 4 e 5 anos, 
apresentando um déficit de 36,5% (trinta e seis vírgula cinco) em relação a meta 
1(um) do Plano Nacional de Educação. 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 
 

INEP/Censo Escolar da Educação Básica/2013 

  
  

No que diz respeito a população de 0 a 3 anos de idade, o município 
apresenta percentual de 10,6% (dez vírgula seis por cento) necessitando de 39,4% 
(trinta e nove vírgula quatro por cento) para atingir a meta nacional. 
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                                                                   Fonte: INEP/Censo Escolar da Educação Básica/2013  

 
 O gráfico acima apresenta a trajetória do número de matrículas em creches 
no período de 2010 a 2014, sendo que até 2012 apenas a rede privada atendia essa 
população. A partir de 2013 houve um crescimento significativo nesse atendimento, 
em virtude da oferta de vagas na Rede Municipal de Ensino.  
 

 

                                                                   Fonte: INEP/Censo Escolar da Educação Básica/2013  

 
 
De acordo com o gráfico acima, a matrícula dos alunos em idade pré-escolar 

tem oscilado, apresentando acréscimo ou decréscimo. 
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      Fonte: INEP/Censo Escolar da Educação Básica/2013  

  
De acordo com dados levantados pela Gerência de Políticas Educacionais 

sobre a população na faixa etária da Educação Infantil, no ano de 2014 o município 
atendeu apenas 27% (vinte e sete por cento) do total de crianças na idade escolar 
considerada.  
 

 
 

POPULAÇÃO DE 2010 E PROJEÇÃO DE 2011 A 2015 DA POPULAÇÃO DE 0 A 03 ANOS DE 
IDADE 

ANO 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

POPULAÇÃO 3621 3740 3860 3975 4095 4210 

INDICADORES DE MATRÍCULA DA EDUCAÇÃO INFANTIL “CRECHE” 2010 A 2015 

ANO 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Meta % a ser matriculado 10,6 11,6 12,7 13,9 15,3 16,7 

Quantidade equivalente ao % 382 435 466 553 627 677 

Quantidade matriculada 35 20 25 104 232 260 

% Matriculado 0,97 0,53 0,65 2,64 5,67 6,18 

Déficit em relação à meta 347 415 441 449 395 417 

Fonte: SEMED/REFERENCIAL IBGE 
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POPULAÇÃO DE 2010 E PROJEÇÃO DE 2011 A 2015 DA POPULAÇÃO DE 4 A 05 ANOS DE 
IDADE 

ANO 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

POPULAÇÃO 1799 1855 1920 1970 2030 2090 

INDICADORES DE MATRÍCULA DA EDUCAÇÃO INFANTIL “PRÉ-ESCOLA” 2010 A 2015 

ANO 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Meta % a ser matriculado 63,5 77,4 87,0 92,9 96,3 98,1 

Quantidade equivalente ao % 1143 1435 1670 1830 1955 2050 

Quantidade matriculada 1034 1248 1211 1449 1425 1456 

% Matriculado 57,48 67,28 63,07 73,55 70,20 69,67 

Déficit em relação à meta 109 187 459 381 530 594 

Fonte: SEMED/REFERENCIAL IBGE 

 

 
 

POPULAÇÃO DE 2010 E PROJEÇÃO DE 2016 A 2025 DA POPULAÇÃO DE 0 A 03 ANOS DE 
IDADE 

ANO 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

POPULAÇÃO 4330 4445 4565 4680 4800 4920 5035 5150 5270 5388 

INDICADORES DE MATRÍCULA DA EDUCAÇÃO INFANTIL “CRECHE” 2016 A 2025 

ANO 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Meta % a ser 
matriculado 

18,2 19,8 21,5 23,4 25,3 27,4 29,5 31,8 34,1 36,5 

Quantidade 
equivalente ao % 

781 848 982 1079 1215 1350 1486 1601 1793 1966 

Fonte: SEMED/REFERENCIAL IBGE 

POPULAÇÃO DE 2010 E PROJEÇÃO DE 2016 A 2025 DA POPULAÇÃO DE 4 A 05 ANOS DE 
IDADE 

ANO 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

POPULAÇÃO 2150 2210 2265 2325 2380 2445 2496 2555 2620 2675 

INDICADORES DE MATRÍCULA DA EDUCAÇÃO INFANTIL “PRÉ-ESCOLA” 2016 A 2025 

ANO 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Meta % a ser 
matriculado 

99,0 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Quantidade 
equivalente ao % 

2110 2210 2265 2325 2380 2445 2496 2555 2620 2675 

Fonte: SEMED/REFERENCIAL IBGE 



PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – 2015/2025 

PME- Construindo uma Década de Avanços! 
Laranjal do Jari-AP 

 51 

As tabelas anteriores mostram a projeção da população de 0 a 3 anos e de 4 
a 5 anos, no período de 2011 a 2025. Esses dados mostram a quantidade 
aproximada de crianças que o município terá no período considerado e são 
fundamentais para o planejamento de políticas educacionais voltadas para a 
educação infantil no município durante o próximo decênio. 
 
 

 
 
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.  
 
Estratégias: 
 

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; 

 
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; 

 
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;  

 
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); 

 
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; 

 
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 
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interativos, programas para computadores, aplicativos educacionais, apropriados 
às crianças de educação infantil para atender pelo menos 50% das escolas; 

 
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; 

 

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; 

 
1.9  assegurar que até o final deste PME todos os professores da Educação Infantil 

sejam  graduados  em Pedagogia com habilitação para séries iniciais; 
 

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. 
  
 

B – ENSINO FUNDAMENTAL 
 

ENSINO FUNDAMENTAL DE NOVE ANOS: desafios e perspectivas 

 

Judinete do Socorro Alves de Souza 

 

O Ensino Fundamental é uma conquista resultante da luta pelo direito à 

educação travada por diferentes grupos sociais nos últimos dois séculos. A primeira 

obrigatoriedade foi através da Constituição de 1934. A Lei Nº 4.024/1961 estabelecia 

o ensino primário com a duração de 4 ( quatro) anos. Pelo Acordo de Punta Del Este 

e Santiago, o governo brasileiro assumiu a obrigação de estabelecer a duração de 

seis anos de ensino primário para todos os brasileiros, prevendo cumpri-la até 1970. 

A Lei Nº 5.692/71 estendeu a obrigatoriedade e modificou a estrutura do ensino, 

denominando de Ensino de 1° Grau com duração de 8 (oito) anos.  

Em 1996, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDBEN 

9394/96 sinaliza a ampliação para 9 (anos) de duração a iniciar-se aos 6 (seis) anos 

de idade – que se tornou meta da educação nacional através da  Lei  10.172/2001 – 

a mesma que aprovou o Plano Nacional de Educação – PNE. A Lei 11.114/2005 

                                                           
 Licenciada em Pedagogia com habilitação em Orientação Educacional e pós-graduada em Gestão Escolar. 
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altera a LDBEN e torna obrigatória a matrícula de crianças de 6 (seis) anos de idade 

no Ensino Fundamental. A Lei Nº 11.274/2006 dispõe sobre o Ensino de 09 (nove) 

Anos com matrícula obrigatória a partir dos 6 (seis) anos de idade, altera a redação 

dos artigos 29,30,32 e 87 da LDBEN e estabelece prazo até 2010 para sua 

implantação, objetivando assegurar a todas as crianças um tempo mais longo no 

convívio escolar e mais oportunidades de aprendizagens. 

A Meta 2 do  PNE fala de ―universalizar o ensino fundamental de 9 (nove) 

anos para toda a população de 6 (seis) a 14 (quatorze) anos e garantir que pelo 

menos 95% (noventa e cinco por cento) dos alunos concluam essa etapa na idade 

recomendada, até o último ano de vigência deste PNE‖. Vale ressaltar o quanto o 

Brasil avançou e continua avançando no que diz respeito a democratização do 

ensino. Entretanto, a qualidade não acompanhou essa universalização. E muitos dos 

que estão matriculados não concluem o ensino fundamental. Isso nos leva a 

questionar: qual a qualidade do aprendizado? O que estão aprendendo? Como se 

trabalha o currículo? O que tem garantido a permanência das crianças na escola ou 

o que tem contribuído para sua não permanência? Como estão organizadas as 

escolas? Quais suas estruturas? Elas atendem aos objetivos propostos para essa 

nova forma de organização do Ensino de 09 (nove) Anos? 

No estado do Amapá a Resolução do Nº 035/2009- CEE/AP dispõe sobre a 

implantação do Ensino Fundamental de 09 (nove) Anos e dá outras providências. A 

Resolução Nº 028/2013- CEE/AP trata da organização do Ensino e avaliação da 

aprendizagem deste Ensino Fundamental no sistema estadual. Fica evidente que a 

Implantação do Ensino de 09 (anos) no estado do Amapá deu-se mais na mudança 

de nomenclatura que na estruturação de um novo sistema, uma vez que as 

diretrizes sobre a organização e da própria avaliação acontece somente, quase três 

anos depois da implantação.  

Em Laranjal do Jari, as discussões antecipam o próprio estado começando 

suas discussões em 2007, no I Congresso de Educação, com o I Seminário sobre 

Ensino de 09 (nove) Anos para a comunidade laranjalense. Em seguida, são 

efetivadas formações do Pró-Letramento nas áreas de matemática e Alfabetização e 

especializações objetivando preparar professores para o processo de alfabetização 

de crianças de seis anos, que, posteriormente, estariam ingressando no Ensino 

Fundamental.  
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Em 2009, o Conselho Municipal de Educação através da Resolução Nº 

02/2009 dispõe sobre a implantação do Ensino Fundamental de 09 (nove) Anos. Em 

2010, o decreto municipal, Nº 023/2010-GAB/PMLJ, institui a comissão responsável 

pela elaboração do Plano de Implantação do Ensino Fundamental de nove Anos que 

discute as diretrizes, privilegiando desde o quantitativo de alunos por sala, a 

avaliação, o currículo, a formação profissional, a construção dos Projetos Políticos 

Pedagógicos, as Matrizes Curriculares, a escrituração escolar, a sistemática de 

avaliação, entre outros. Pode-se até dizer que, pedagogicamente, o Ensino 

Fundamental está muito bem estruturado. Todavia, o que dizer da rede física? Da 

formação continuada? Do grande número de crianças com distorção em idade e ano 

escolar? 

No 5° ano de implantação do Ensino Fundamental em Laranjal do Jari a 

aprendizagem ainda não alcançou a qualidade consubstanciada nos aspectos 

legais. O currículo ainda tem se concebido de forma dicotomizada, 

compartimentada, em espaços que dificultam a aprendizagem. Muitas são as 

causas. Mas uma em particular, tem sido preocupação nacional: a formação 

continuada dos professores. A busca de novas metodologias e estudos que amplie a 

concepção de criança e se consolide os direitos de aprendizagens daqueles que 

ingressam no Ensino Fundamental devendo sair do 3° ano lendo, escrevendo e 

interpretando.  

Nessa perspectiva, o governo Federal lançou o Pacto Nacional pela 

Alfabetização na idade Certa – PNAIC - como possibilidade de letramento e 

alfabetização das crianças até o 3º ano. E para averiguar se as crianças estão 

aprendendo, aferiu a Avaliação Nacional da Alfabetização – ANA - que avalia os 

direitos de aprendizagens consolidados pelas crianças do Ensino Fundamental até o 

3° ano, permitindo prosseguir sem dificuldades nos anos seguintes. 

Além da ANA que é aplicada para o 3° ano do Ensino Fundamental, existe 

ainda a Provinha Brasil que é um instrumento diagnóstico sobre os níveis de 

alfabetização das crianças do 1° ou do 2° ano do Ensino Fundamental, ficando sob a 

responsabilidade dos municípios e instituições escolares as intervenções 

pedagógicas. Para averiguar se as habilidades dos anos iniciais e finais do Ensino 

Fundamental foram consolidadas o Ministério da Educação possui outro 

instrumento: a prova Brasil, que é um dos componentes do Índice de 
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Desenvolvimento da Educação Básica – IDEB. Todos esses exames e instrumentos 

possuem objetivos, metodologias, contextualização, interdisciplinaridade e 

tecnologias.  

De fato, existem muitos instrumentos e metodologias. Mas a necessidade de 

formação profissional e continuada é imprescindível; principalmente no que diz 

respeito aos desafios advindo com o avanço das tecnologias. César Callegari - 

membro do Conselho Nacional de Educação ressalta que: 

Para tanto é preciso que se ofereça aos professores formação adequada 
para o uso das tecnologias da informação. (...). Novos desafios se colocam 
também para a função docente diante do aumento das informações nas 
sociedades contemporâneas e da mudança da sua natureza. Mesmo 
quando experiente, o professor muitas vezes terá que se colocar na 
situação de aprendiz e buscar junto com os alunos as respostas para as 
questões suscitadas. Seu papel de orientador da pesquisa e da 
aprendizagem sobreleva, assim, o de mero transmissor de conteúdos. 

(p. 111) 

A escola precisa ser para o aluno um espaço interessante e isso perpassa por 

tecnologia. Como pode a escola, como lugar de construção de saberes, ter menos 

tecnologia que os espaços onde as famílias compram o necessário para sua 

sobrevivência, onde convivem no cotidiano? As metodologias, as formas de ensinar 

e aprender precisam ser ressignificadas considerando os aspectos tecnológicos e a 

participação do aluno enquanto sujeito.  

Percebe-se que a aprendizagem não depende apenas do aumento do tempo 

de permanência na escola, mas também do emprego mais eficaz desse tempo. E 

isso está intrinsecamente relacionado com formação. Pois, por trás de um programa 

de correção de fluxo escolar, de tecnologias, de um Projeto Político Pedagógico, de 

um Currículo e de espaços e até de um laboratório de Ciências, há um(ns) 

profissional(ais) que implementam e fazem as políticas educacionais. 

Espera-se que o Plano Municipal de Educação seja um instrumento de 

possibilidade, ainda que legal, para a implementação de políticas e ações que 

ajudem a dirimir os problemas supramencionados. Aos gestores, pedagogos, 

autoridades, professores, pais, instituições, comunidade e órgãos 

representativos/colegiados cabe a responsabilidade de fazer valer o que aqui se 

propõe. 
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Diagnóstico  

                                                                 Fonte: INEP/Censo Escolar da Educação Básica/2013 

O município de Laranjal do Jari apresenta uma taxa elevada quanto a 
frequência da população de 6 (seis) a 14 (quatorze). Considerando que a meta 
nacional visa universalizar a educação para esse público, o município necessita 
apenas de 2,4% (dois vírgula quatro por cento) para atingir a meta. 

 

 

  

 

 

Fonte: INEP/Censo Escolar da Educação Básica/2013 

O gráfico acima destaca que no município de Laranjal do Jari de cada 100 
jovens com 16 anos de idade, menos da metade conseguiu concluir o Ensino 
Fundamental. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 Fonte: INEP/Censo Escolar da Educação Básica/2013 
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 De acordo com o gráfico acima de 2010 a 2014 houve um decréscimo no 
número de matrículas nos anos iniciais do Ensino Fundamental. Uma diferença de 
mais de 400 alunos em apenas 4 anos. 

 

Fonte: INEP/Censo Escolar da Educação Básica/2013 

 A matrícula dos alunos dos anos iniciais apresentou decréscimo na rede 
estadual e de forma proporcional houve um acréscimo na rede municipal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: INEP/Censo Escolar da Educação Básica/2013 

 Analisando os gráficos sobre a distorção idade-série no Ensino Fundamental 
observa-se que o maior índice de distorção nos anos iniciais encontra-se no 5º ano, 
enquanto que nos anos finais, do 6º ao 8º ano o índice se mantém elevado 
necessitando da implementação de Políticas Educacionais para reverter a situação 
apresentada.   
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Fonte: INEP/Censo Escolar da Educação Básica/2013 

 De acordo com o gráfico é possível observar que mesmo com um índice de 
aprovação superior a 80% (oitenta por cento) ainda é alto o índice de reprovação e 
evasão, principalmente nas séries iniciais, em que a escola, a família e os órgãos de 
garantia de direito são responsáveis por manter e acompanhar as crianças na 
escola.  

 

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. 

Estratégias: 
 
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; 
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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; 

 

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; 

 

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; 

 

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; 

 

2.6  oferecer atividades extracurriculares de incentivo aos estudantes e de estímulo 
a habilidades, inclusive mediante certames e concursos nacionais; 

 

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; 

 

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; 

 
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; 

 
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.  
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Diagnóstico  
 

 

 

 

Fonte: INEP/Censo Escolar da Educação Básica/2013 

 Um dos grandes desafios do Plano Nacional de Educação é a alfabetização 
de todas as crianças até o final do 3º ano do Ensino Fundamental. De acordo com o 
gráfico, verifica-se que o município de Laranjal do Jari está 24,8% (vinte e quatro 
vírgula oito por cento) abaixo do índice almejado, enquanto que nas esferas estadual 
e nacional o déficit é menor que 3% (três por cento).   

 

Fonte: INEP/Censo Escolar da Educação Básica/2013 

Ao analisar o gráfico acima sobre o desempenho dos alunos do 3º ano do 
Ensino Fundamental constata-se o grande desafio que os entes federados buscam 
superar, considerando o baixo índice de aproveitamento, revelando a necessidade 
de investimento em políticas públicas para o alcance da aprendizagem adequada. 
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Alfabetizar todas as crianças, no máximo, até o final do 3o (terceiro) ano do 

ensino fundamental. 

Estratégias:  

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; 

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; 

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; 

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. 

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. 

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. 

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 as informações escolares. 

3.8 promover a alfabetização de crianças do campo, indígenas, quilombolas, 
ribeirinhas, povos da floresta, povos das águas e itinerantes com a produção de 
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materiais didáticos, metodologias específicas, desenvolvendo instrumentos de 
acompanhamento que considerem o uso da língua materna, valorizando a 
identidade cultural de cada lugar. 

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; 

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, tenham o perfil 
de professor alfabetizador e acompanhem a mesma turma durante todo o ciclo, 
sendo realizado a avaliação de desempenho desse profissional. 

3.11 proporcionar espaços para a participação da família nos projetos escolares e na 
avaliação das ações pedagógicas. 

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. 

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. 

3.14 instituir a parada literária semanal visando as criações e produções individuais 
e coletivas a fim de garantir a formação de leitores;  

3.15 garantir, a partir 2016, o atendimento do profissional de educação, alunos e 
pais de alunos com psicólogos e assistentes sociais na escola; 

3.16 garantir, até 2017, profissionais nos anos iniciais do ensino fundamental, nas 
áreas: educação física, inglês e ensino religioso; 

3.17 garantir o atendimento oftalmológico e ortodôntico aos professores e alunos; 

3.18 garantir a partir de 2016 as aulas de reforço escolar no contra turno com 
professores específicos e ambiente adequado; 

3.19 garantir ciclo de estudo em todas as escolas para implantação e/ou 
revitalização do PPP, regimento interno; 
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Diagnóstico  

 

 

 

 

                                                                     
 

Fonte: INEP/Censo Escolar da Educação Básica/2013 
 

 De acordo com dados do INEP/Censo Escolar da Educação Básica/2013, o 
município de Laranjal do Jari oferta educação em tempo integral em 19,7% 
(dezenove vírgula sete por cento) das escolas públicas. Vale ressaltar que a meta 
nacional visa atender 50% (cinquenta por cento). 

Médias de horas-aulas diárias/Etapa 

Ano Creche Pré-escola 
Ensino 

Fundamental 
– anos inicial 

Ensino 
Fundamental 
– anos final 

Ensino Médio 

2010 3,5 4 4,2 4,4 4,7 

2011 3,5 4,2 4,2 4,4 4,7 

2012 3 4 4,2 4,4 4,8 

2013 3,8 4 4,2 4,4 4,9 

  

Informações fornecidas pelo MEC/Inep/DEED/CSI apontam que em Laranjal 
do Jari-AP a média de horas-aulas diária nas diversas etapas de ensino não 
ultrapassa 5 horas, portanto, não atendendo o mínimo de 7 horas-diárias exigido 
para ser considerado Educação em Tempo Integral. 

  

 

Oferecer educação em tempo integral em regime de colaboração com a União 

e o Estado até o 9º (nono) ano de vigência deste Plano, no mínimo de 25% 

(vinte e cinco por cento) das escolas públicas, de forma a atender, pelo menos, 

15% (quinze por cento) dos educandos da educação básica. 
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Estratégias:  

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; 

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;  

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; 

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;  

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; 

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; 

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. 
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Diagnóstico 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: INEP/Censo Escolar da Educação Básica/2013 

 O gráfico acima mostra a evolução do aprendizado no país, considerando 
estado e município. Do ano de 2009 a 2013 o estado do Amapá e o município de 
Laranjal do Jari apresentaram crescimento de apenas um ponto percentual, 
enquanto que o país cresceu oito pontos percentuais no mesmo período. 
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Fonte: INEP/Censo Escolar da Educação Básica/2013 

 É possível observar de acordo com os gráficos acima que o IDEB das redes 
municipal e estadual não atingiram o esperado no ano de 2011 e apresentaram 
decréscimo a partir dele, tanto nos anos iniciais quanto nos anos finais. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Fonte: INEP/Censo Escolar da Educação Básica/2013 

 De acordo com dados do Qedu (Qualidade da educação) nos anos de 2011 e 
2013, os alunos do 5º ano das escolas públicas de Laranjal do Jari se mantiveram 
estáveis na avaliação de Língua Portuguesa e um crescimento de apenas 2º (dois 
por cento) em Matemática. Em relação aos alunos do 9º (nono ano) a situação é 
ainda mais preocupante. Houve queda nas duas avaliações. Em matemática, o 
percentual de aproveitamento foi apenas de 2% (dois por cento), revelando a 
situação da aprendizagem nesta disciplina. 
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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 

 

Estratégias 

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; 

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; 

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; 

PISA 2015 2018 2021 

Média dos resultados em matemática, 
leitura e ciências. 

438 455 473 
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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; 

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; 

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; 

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; 

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; 

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; 

5.10 buscar parcerias com entes federados para proporcionar formação continuada 
para os profissionais da educação;  

5.11 garantir a formação continuada do professor sem reduzir os 200 (duzentos) 
dias letivos e a carga horária mínima, assegurados na LDB; 

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; 

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; 

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% 
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(sessenta por cento) dos alunos até o 6º (sexto) ano de vigência deste plano e 
95% (noventa e cinco por cento) no último ano; 

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; 

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; 

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; 

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; 

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; 

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; 

5.21 desenvolver indicadores específicos de avaliação da qualidade da educação 
especial, bem como da qualidade da educação bilíngue para surdos; 
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5.22 garantir sala ambiente e materiais didáticos adequados para a educação 
especial, bem como formação e capacitação para professores e pedagogos; 

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; 

5.24 criar e implantar projeto de acompanhamento familiar para que as famílias 
possam acompanhar o desenvolvimento escolar dos seus filhos; 

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; 

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; 

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; 

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; 

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; 

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 
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equipamentos e laboratórios de ciências e, em cada edifício escolar, garantir a 
acessibilidade às pessoas com deficiência; 

5.31 articular com a União, Estado e CNPQ a implantação de um laboratório de 
ciências a cada dois anos deste PME; 

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; 

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; 

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; 

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; 

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; 

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; 

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;  

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 

http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/LEIS/2003/L10.639.htm
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
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nacionais, por meio de ações colaborativas com fóruns de educação para a 
diversidade étnico-racial, conselhos escolares, equipes pedagógicas e a 
sociedade civil; 

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; 

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; 

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; 

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; 

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; 

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; 
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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; 

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; 

5.48 fortalecer os conselhos escolares e seus conselheiros favorecendo a 
disponibilidade do responsável pela gestão financeira; 

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; 

5.50 garantir a partir do 2º ano deste plano, profissionais com formação pedagógica 
para o reforço escolar; 

5.51 garantir a partir do 2º ano deste plano, espaços físicos e momentos específicos 
para o planejamento nas unidades escolares; 

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;  

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.    

C – ENSINO MÉDIO  

ENSINO MÉDIO: o maior desafio é manter os alunos na escola 

                                                                                     Auricélia Araújo de Oliveira 

                                                                                      Telma Santos dos Passos 
 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Nº 9394/96) explicita em 

seu artigo 22 que ―a educação básica tem por finalidade desenvolver o educando, 

assegurar-lhe a formação comum indispensável para o exercício da cidadania e 

                                                           
 Licenciada em Pedagogia, pós-graduada em Psicopedagogia Clínica e Institucional, Pedagogia Escolar e Educação 

Profissional Técnica de Nível médio Integrada ao Ensino Médio. 
 Licenciada em Pedagogia, pós-graduada em Educação Profissional Técnica de Nível médio Integrada ao Ensino Médio e 

Pedagogia Escolar. 
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fornecer-lhe meios para progredir no trabalho e em estudos posteriores‖. Assim, 

partindo deste princípio cabe ao Ensino Médio, etapa final da educação básica, 

assegurar ao educando que estas finalidades sejam alcançadas, ou seja, garantir a 

todos a oportunidade de consolidar e aprofundar os conhecimentos adquiridos ao 

longo do ensino fundamental.  

Além de permitir a continuidade de estudos, garantindo a preparação básica 

para o trabalho e o exercício da cidadania, o ensino médio é uma etapa que visa 

proporcionar o conhecimento propedêutico objetivando preparar o educando para 

dar continuidade nos estudos, isto é, desenvolver competências e habilidades 

dando-lhe subsídios que permita seu ingresso no ensino superior. 

 Segundo a LDB o ensino médio tem como finalidade: 

I - a consolidação e o aprofundamento dos conhecimentos adquiridos no 
ensino fundamental, possibilitando o prosseguimento de estudos; 
II - a preparação básica para o trabalho e a cidadania do educando, para 
continuar aprendendo, de modo a ser capaz de se adaptar com flexibilidade 
a novas condições de ocupação ou aperfeiçoamento posteriores; 
III - o aprimoramento do educando como pessoa humana, incluindo a 
formação ética e o desenvolvimento da autonomia intelectual e do 
pensamento crítico; 
IV - a compreensão dos fundamentos científico-tecnológicos dos processos 
produtivos, relacionando a teoria com a prática, no ensino de cada 
disciplina. 
 

 

Um dos grandes desafios para o Brasil no que diz respeito à garantia dos 

direitos aos seus jovens é a educação, em particular a universalização do ensino 

médio que compreende educandos na faixa etária de 15 a 17 anos de idade. 

Portanto, universalizar o ensino médio com qualidade permanece, hoje, um dos 

principais desafios no campo das políticas educacionais. A partir da Emenda 

Constitucional Nº 59, de 2009 torna-se obrigatória a educação dos 4 aos 17 anos a 

partir de 2016, isto é, o ensino médio passa  a ser obrigatório e gratuito tendo como 

meta a sua efetiva implementação até 2016 de acordo com os termos do Plano 

Nacional de Educação. 

Vale ressaltar que as políticas voltadas para o ensino médio são recentes no 

Brasil, uma vez que essa etapa somente entrou na agenda pública federal na 

segunda metade da década de 1990 com a criação do Fundo de Manutenção e 

Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da 

Educação (Fundeb), além da Emenda Constitucional Nº 59, já citada anteriormente. 
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Outro fator importante sobre as políticas voltadas para o ensino médio é a 

criação do Programa Ensino Médio Inovador, programa que busca apoiar as 

Secretarias de Educação dos Estados no desenvolvimento de ações de melhoria do 

ensino médio, visando estimular mudanças no currículo escolar e atividades 

diferenciadas, que atraiam os alunos. O Ensino Médio Inovador surge da 

necessidade de mudanças no currículo atreladas a um novo sistema de avaliação, o 

novo Enem, e do tempo de permanência do educando na escola. O programa traz 

em seu bojo projetos que promovam a educação científica e humanística, a 

valorização da leitura, o aprimoramento da relação teoria e prática, a utilização de 

novas tecnologias e o desenvolvimento de metodologias criativas e emancipadoras. 

Apesar da obrigatoriedade e gratuidade, inúmeros adolescentes não chegam 

a concluir o Ensino Médio. Tal fator remete a um questionamento: por que os jovens 

reprovam ou se evadem da escola? 

Ao fazer uma análise da educação contemporânea percebe-se que um dos 

grandes dilemas da educação gira em volta da permanência do educando na escola. 

A sociedade atual passa por profundas transformações nas mais diversas áreas, 

sobretudo no que diz respeito à tecnologia. Os avanços científicos e tecnológicos 

vêm promovendo transformações sociais e econômicas e revolucionando as formas 

como os indivíduos se comunicam e se relacionam com as pessoas, enfim, com o 

mundo globalizado.  

As novas mídias e tecnologias estão relacionadas com todas essas 

transformações. Por aonde se vai percebe-se que esta faz parte da vida do ser 

humano. No mundo globalizado em que vivemos é cada vez maior o uso de 

recursos tecnológicos revolucionando nossa vida no cotidiano, objetivando facilitar 

as tarefas do cotidiano. E a escola como fica ante este contexto? 

A sala de aula parece enfadonha para os alunos e sem atrativo, uma vez que 

esses recursos ainda não são tão presentes nas escolas. Há um clima de 

desinteresse dos jovens pela vida escolar, há um sentimento comum entre os alunos 

que os conteúdos aprendidos no dia a dia da escola não são significativos. 

Diante desse contexto, inúmeras reflexões têm surgido tentando encontrar 

possíveis caminhos de fazer com que o ensino médio seja vivido e percebido como 

significativo. Nessa perspectiva, o sistema educacional tem como desafio organizar 

um programa curricular que consiga, ao mesmo tempo, formar os jovens para 
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continuar os estudos no ensino superior e prepará-los para o mercado de trabalho, 

criando estratégias que permitam a permanência do aluno na escola. 

          Segundo dados da Revista Educação: 

 

No Brasil, conforme a Síntese dos Indicadores Sociais divulgada pelo IBGE 
em 2010, somente 37% dos jovens de 18 a 24 anos já completaram a 
etapa. Segundo pesquisa recente divulgada pelo Instituto Unibanco junto à 
rede estadual paulista, de cada 100 alunos que terminam o ensino 
fundamental com a idade correta, 83 vão para o ensino médio. Destes, 
apenas 47 terminam o médio em três anos. Considerando a evasão do 
início do fundamental ao final do médio, de cada 100 estudantes que entram 
saem 23 no período correto. 

            

Além disso, conforme estatísticas do movimento Todos pela Educação, 

menos de 35% dos alunos do último ano do ensino médio atingiram o nível de 

conhecimento adequado em Português e Matemática para a série em questão. É 

com esse conhecimento que a maioria dos jovens encara o mercado de trabalho. 

Destarte, que o baixo desempenho dos alunos durante a dupla jornada – 

estudar e trabalhar - pode ser explicado em grande parte porque o jovem não vê 

sentido em cursar o ensino médio e acaba, ao longo do caminho, dando prioridade 

ao trabalho, pois precisa trabalhar para sobreviver. 

Essa realidade acontece no Brasil e em Laranjal do Jari não é diferente. Há 

um grande índice de evasão, sobretudo, no turno da noite, em que os alunos 

acabam abandonando a escola para trabalhar nas empresas em Monte Dourado. 

Vale ressaltar que os prestadores de serviços para essas empresas precisam se 

deslocar para o local de trabalho antes das cinco horas da manhã, portanto, os 

alunos dormem tarde e precisam acordar muito cedo. E diante do cansaço, da falta 

de motivação e do sentimento que os conteúdos aprendidos no cotidiano da escola 

não são significativos o aluno faz sua escolha.  

Assim, o projeto pedagógico deve pensar, dentro do currículo proposto, na 

criação de condições que assegurem uma "aprendizagem motivadora e 

significativa", cercada de elementos que digam respeito à vida dos alunos e da 

comunidade em que vivem. É essa perspectiva que ampara a decisão sobre o 

recorte dos conteúdos de cada disciplina, as estratégias para abordá-los e os 

materiais a serem utilizados para desenvolvê-los. Essas definições exercitam a 

autonomia do professor e da equipe escolar: ao decidir sobre diferentes aspectos do 
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processo de aprendizagem, esses agentes tornam-se responsáveis pela 

aprendizagem do aluno e pelos resultados do processo. 

           Isso não é pouco, nem é fácil. Mas é o desafio do nosso tempo: trabalhar de 

modo interdisciplinar e contextualizado, a fim de atender a um projeto que não é 

mais individual, mas coletivo, impõe mudanças cuja operacionalização exige esforço 

pessoal de cada um dos agentes envolvidos no processo educacional. Em nossa 

resposta a esse desafio reside a grande mudança que se pode dar na qualidade da 

educação oferecida no Ensino Médio.  

Diagnóstico    

 

 

 

 

                                                                          Fonte: INEP/Censo Escolar da Educação Básica/2013 

Em relação a frequência no ensino médio, o município de Laranjal do Jari 
apresenta uma taxa superior a nacional, faltando atender 12,9% (doze vírgula nove 
por cento) para atingir a meta de 100% (cem por cento) prevista no PNE.  

 

 

 

 

 

Fonte: INEP/Censo Escolar da Educação Básica/2013 
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Analisando o gráfico anterior, observa-se que apesar do índice de frequência 
dessa população ultrapassar o índice nacional, existe uma distorção considerável 
em relação à taxa líquida de matrícula, ou seja, de cada 100 alunos matriculados no 
Ensino Médio, somente 35 estão na idade recomendada para essa etapa de ensino.  

 

 

 

 

 

 

  

 

Observa-se no gráfico que do ano de 2010 a 2013 houve queda no número 
de matrículas para essa etapa de ensino, exceto para o Ensino Médio Integrado que 
apresenta no mesmo período uma taxa de crescimento significativa.  

   

O gráfico mostra o rendimento dos alunos do Ensino Médio no município nos 
anos de 2010 a 2013. É possível constatar o alto índice de abandono nessa etapa 
de ensino, necessitando de um olhar mais específico para o atendimento a essa 
clientela. 

TAXA DE RENDIMENTO DO ENSINO MÉDIO 

Ensino Médio 2010 
16,3% 16,3% 

67,3% 

359 reprovações 359 abandonos 
1479 aprovações 

Ensino Médio 2011 
11,0% 23,8% 

65,3 

242 reprovações 525 abandonos 
1439 aprovações 

Ensino Médio 2012 
10,8% 19,8% 

69,4% 

256 reprovações 467 abandonos 
1636 aprovações 

Ensino Médio 2013 
5,6% 16,3% 

78,1% 

126 reprovações 365 abandonos 
1745 aprovações 

Fonte: INEP/Censo Escolar da Educação Básica/2013  
 

Fonte: INEP/Censo Escolar da Educação Básica/2013 
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Fonte: INEP/Censo Escolar da Educação Básica/2013 

 De 2006 a 2013 o gráfico acima mostra que houve uma queda de quase 30% 
(trinta por cento) na taxa de distorção idade-série dos alunos do Ensino Médio. 
Porém, o índice ainda é alto considerando o que prevê a meta nacional que visa a 
conclusão de 85% (oitenta e cinco por cento) dos alunos na idade correta. 

 

Universalizar, em regime de colaboração com a União e o Estado, até 2016, o 
atendimento escolar para toda a população de 15 (quinze) a 17 (dezessete) 
anos e elevar, até o 9º (nono) ano de vigência deste PME, a taxa líquida de 
matrículas no ensino médio para 85% (oitenta e cinco por cento). 

 
Estratégias:  

6.1 articular com os entes federados para que 100% (cem por cento) das escolas de 
ensino médio tenham até 2017, laboratórios de informática em funcionamento e 
50% (cinquenta por cento), laboratório de ciências; 

6.2 articular com instituições de ensino superior de forma a garantir formação 
continuada para 100% dos profissionais que atuam no Ensino Médio; 

6.3 articular com os entes federados a implementação de programas e ações de 
correção de fluxo do ensino fundamental, por meio do acompanhamento 
individualizado do aluno com rendimento escolar defasado e pela adoção de 
práticas como aulas de reforço no turno complementar, estudos de recuperação 
e progressão parcial, de forma a reposicioná-lo no ciclo escolar de maneira 
compatível com sua idade; 

6.4 estimular para que até 2017 100% (cem por cento) dos alunos participem do 
Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM, possibilitando aferição de 
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conhecimentos e habilidades adquiridos dentro e fora da escola, e de avaliação 
classificatória, como critério de acesso à educação superior; 

6.5 fomentar a expansão das matrículas gratuitas no ensino médio integrado à 
educação profissional, observando-se as peculiaridades das populações do 
campo, das comunidades indígenas e quilombolas e das pessoas com 
necessidades especiais;  

6.6 fortalecer o acompanhamento e o monitoramento do acesso e permanência dos 
beneficiários de programas de transferência de renda, no ensino médio em 
parceria com a família e com as secretarias de assistência social e saúde; 

6.7 incentivar a participação efetiva da família na escola, através da criação de um 
núcleo composto de psicólogos, pedagogos e assistentes sociais até 2017 para 
efetivarem ações que fortaleçam a relação escola-família-sociedade; 

6.8 promover a busca ativa da população de 15 (quinze) a 17 (dezessete) anos fora 
da escola, em articulação com as entidades religiosas, os serviços de 
assistência social, saúde e proteção à adolescência e à juventude; 

6.9 estimular até 2017 a criação de núcleos de combate à evasão escolar, em cada 
estabelecimento de ensino, para diagnosticar e implementar estratégias que 
garantam a permanência de 100% (cem por cento) dos alunos na escola; 

6.10 estimular até 2017 a criação de um núcleo local de professores substitutos 
(reserva) nas áreas afins que venham a atender a demanda das escolas no 
momento da falta do professor; 

6.11 estimular até 2017 a elaboração de políticas que possibilitem o trabalho do 
professor do ensino médio em regime de dedicação exclusiva com remuneração 
mínima de 50% sobre seus vencimentos; 

6.12 promover parcerias com as empresas públicas e privadas de forma que garanta 
um incentivo (estágio remunerado e bolsa-curso) para no mínimo, 50% 
(cinquenta por cento) dos alunos que obtiveram destaque de média em todos os 
componentes curriculares; 

6.13 articular a institucionalização de programa nacional de renovação do ensino 
médio, a fim de incentivar práticas pedagógicas com abordagens 
interdisciplinares estruturadas pela relação entre teoria e prática de forma 
contextualizada com o cotidiano do alunado; 

6.14 fomentar até 2016 projetos, desde o 1º ano, em forma de simulados e cursos 
intensivos de modo que o aluno tenha contato com a linguagem abordada pelos 
eixos temáticos trabalhados no ENEM; 

6.15 fomentar a ampliação e a revitalização dos ambientes para leitura, com 
espaços para no mínimo 50 (cinquenta) alunos até o 5º (quinto) ano de vigência 
deste PME; 
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6.16 fomentar a estruturação e o fortalecimento do acompanhamento e o 
monitoramento do acesso e da permanência dos jovens beneficiários de 
programas de transferência de renda, no ensino médio, quanto à frequência, ao 
aproveitamento escolar e à interação com o coletivo, bem como das situações 
de discriminação, preconceitos e violências, práticas irregulares de exploração 
do trabalho, consumo de drogas, gravidez precoce, em colaboração com as 
famílias e com órgãos públicos de assistência social, saúde e proteção à 
adolescência e juventude; 

6.17 fomentar, até 2016, programas de educação e de cultura para a população 
urbana e do campo, de jovens na faixa etária de 15 (quinze) a 17 (dezessete) 
anos e de adultos, com qualificação social e profissional para aqueles que 
estejam fora da escola e com defasagem no fluxo escolar; 

6.18 estimular formas alternativas de oferta do ensino médio, garantida a qualidade, 
para atender aos filhos e filhas de profissionais que se dedicam a atividades de 
caráter itinerante; 

6.19 fomentar a implementação de políticas de prevenção à evasão motivada por 
preconceito ou quaisquer formas de discriminação, criando rede de proteção 
contra formas associadas de exclusão; 

6.20 promover a fruição de bens e espaços culturais, de forma regular, bem como a 
ampliação da prática desportiva, integrada ao currículo escolar; 

6.21 estimular a participação dos adolescentes nos cursos das áreas tecnológicas e 
científicas. 

 
 
EDUCAÇÃO SUPERIOR 

 
ASPECTOS DA EDUCAÇÃO SUPERIOR 

 
 Willians Lopes de Almeida 

 Wladson da Silva Leite 

 

A educação superior compreende o ensino de cursos sequenciais por campo 

                                                           
 Licenciado em Física, Especialização em Metodologia da Matemática e Física, Diretor de Ensino Superior – 
IFAP/Laranjal do Jari/AP. 
 Licenciado em Ciências Biológicas, Mestre em Ciências Biológicas, Coordenador dos Cursos: Ciências Biológicas e Gestão 
Ambiental – IFAP/Laranjal do Jari/AP.  
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do saber, graduação e pós-graduação (especialização, mestrado e doutorado) e, 

quando consolidada, tende a promover desenvolvimento, ao passo que a mesma 

deve ser ministrada por instituições de ensino superior pública ou privada com 

variados graus de abrangência ou especialização (BRASIL, 1996).  

Neves (2007) destaca que há um reconhecimento sobre a importância 

estratégica que a educação superior tem no País para o seu desenvolvimento 

econômico e social. Neste sentido a ampliação de vagas neste nível de ensino 

torna-se, não só questão de direito, mas também de necessidade de 

desenvolvimento do Estado. De acordo com dados do CENSUP (Censo da 

Educação Superior) do ano de 2012, a região norte, no interstício de 2003 a 2012, 

teve um aumento de 6,8% nas matrículas de educação superior quando comparadas 

com a média nacional, isto representa o menor índice de todas as regiões. Em 

contraponto, veja-se o crescimento que a região sudeste obteve no mesmo 

interstício (47,5%) o qual representa o maior de todas as regiões. Nota-se, então, o 

argumento posto no início em que há maior crescimento econômico e social onde se 

enfatiza a importância do ensino superior, o que se verifica na região sudeste. Logo, 

é imprescindível que se estabeleçam políticas de governo de modo a incentivar a 

elevação das matrículas nas regiões cujo índice de tal situação seja baixo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 1 - Evolução do número de matrículas de graduação presencial segundo região geográfica (2003-2012). Fonte: 

INEP/Censo da Educação Superior - 2012. 
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Não só discutir a elevação de matrículas no ensino superior, mas também 

deve-se alinhar tal discurso com questão da qualidade deste ensino e seus reflexos 

nos diversos setores do País, principalmente na educação como um todo. Assim, 

Paiva (2010) comenta que um dos indicativos para qualidade da educação está na 

formação dos professores, ou seja, é importante que se estabeleçam licenciaturas 

de boa qualidade para que sejam formados bons professores e consequentemente 

bons resultados com alunos da educação básica.  

O Índice FIRJAN de Desenvolvimento Municipal (IFDM) é um estudo anual do 

Sistema FIRJAN (Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro) que 

acompanha o desenvolvimento de todos os 5.564 municípios brasileiros em três 

áreas: Emprego & Renda, Educação e Saúde. Ele é feito, exclusivamente, com base 

em estatísticas públicas oficiais, disponibilizadas pelos ministérios do Trabalho, 

Educação e Saúde. Mesmo com um recorte municipal, possibilita gerar um resultado 

nacional discriminado por unidades da Federação, graças à divulgação oficial das 

variáveis componentes do índice por estados e para o país. O índice varia de 0 

(mínimo) a 1 ponto (máximo) para classificar o nível de cada localidade em quatro 

categorias: baixo (de 0 a 0,4), regular (0,4 a 0,6), moderado (de 0,6 a 0,8) e alto (0,8 

a 1) desenvolvimento. Ou seja, quanto mais próximo de 1, maior o desenvolvimento 

da localidade. Além disso, sua metodologia possibilita determinar, com precisão, se 

a melhora relativa ocorrida em determinado município decorre da adoção de 

políticas específicas ou se o resultado obtido é apenas reflexo da queda dos demais 

municípios (FIRJAN, 2011). 

O município de Laranjal do Jari possui uma população estimada em 44.777 

habitantes segundo dados do IBGE para 2014, tendo assim a terceira maior 

concentração populacional do estado do Amapá, também integra a região do Vale 

do Jari os municípios de Vitória do Jari (11.519 habitantes), Monte Dourado e 

Almeirim (31.192 habitantes) ambos no Pará. Em relação à educação, Laranjal do 

Jari ocupa a 11ª posição no ranking IFDM-2011 para o estado do Amapá, ficando 

atrás de municípios menores em termos de desenvolvimento econômico e ainda 

distante dos centros urbanos como Macapá e Santana (figura 1).  
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Figura 1 - Ranking da educação no estado do Amapá 

 

A figura 2 traz uma comparação entre IFDM educação 2010-2011 a nível de 

Federação, da capital Macapá e do município Laranjal do Jari. Neste quesito, 

Laranjal do Jari ficou 0,05 pontos atrás da capital Macapá e aproximadamente 0,2 

pontos atrás da federação. Macapá não apresentou um aumento significativo no 

índice para educação, permanecendo o índice praticamente constante, em Laranjal 

do Jari, diferente da capital, houve um aumento significativo do índice que se 

aproximou de Macapá. Apesar da 11ª colocação no ranking, o município vem 

melhorando no quesito educação, como se pode perceber na figura 3. 

 

 

Figura 2 - IFDM educação nos anos 2010 e 2011. 
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Figura 3 - Evolução da educação no município de Laranjal do Jari. 

 

Com base nos dados aqui apresentados, verifica-se que se deve instigar 

políticas públicas que possam ampliar o acesso a uma educação superior gratuita e 

de qualidade que possam incentivar o desenvolvimento tanto econômico quanto 

social de uma região, neste caso o Vale do Jari. 

 

Diagnóstico  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

Fonte: INEP/Censo Escolar da Educação Superior/2013 
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Expandir o acesso ao Ensino Superior é um grande desafio para aumentar a 

escolaridade média da população. Promover a interiorização das instituições, 
aumentar o número de vagas e criar mecanismos de inclusão de populações 
marginalizadas são algumas medidas que devem ser desenvolvidas para que a 
meta seja atingida. 
 

 

 

Articular com a União, Estado e instituições de ensino superior, a elevação da 
taxa bruta de matrícula na educação superior para 50% (cinquenta por cento) e 
a taxa líquida para 33% (trinta e três por cento) da população de 18 (dezoito) a 
24 (vinte e quatro) anos, assegurada a qualidade da oferta e expansão para, 
pelo menos, 40% (quarenta por cento) das novas matrículas, no segmento 
público. 

 

Estratégias: 

7.1 articular junto a outras instituições de ensino superior, a implantação de campi 
universitários permanentes no município; 

7.2 buscar, em regime de colaboração com os entes federados, a disponibilidade de 
estrutura física e recursos humanos para ampliar e interiorizar o acesso à 
graduação, através de termo de cooperação técnica; 

7.3 desenvolver estudos e disponibilizar dados anuais relacionados a educação, 
saúde, recursos naturais, emprego e renda sobre a região do vale do Jari para 
as instituições de Ensino Superior, no sentido de nortear a implantação de 
cursos que venham suprir a necessidade da região; 

7.4 discutir e formular com o Fórum Municipal de Educação e outras instituições a 
diversificação de cursos no processo de ampliação de oferta de vagas, de 
maneira a garantir não só os condicionantes do mercado, como também as 
necessidades de desenvolvimento estratégico local e regional, articulado com o 
plano de metas de cada IES. 

7.5  promover o intercâmbio entre os estabelecimentos de educação superior e as 
escolas públicas de educação básica, visando o desenvolvimento de pesquisa e 
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extensão, bem como curso de formação inicial e continuada para os alunos da 
educação básica, conforme as necessidades diagnosticadas. 
 

7.6  estimular a ampliação da oferta de vagas, por meio da expansão e interiorização 
da rede federal de educação superior, da Rede Federal de Educação 
Profissional, Científica e Tecnológica e do sistema Universidade Aberta do Brasil, 
considerando a densidade populacional, a oferta de vagas públicas em relação à 
população na idade de referência e observadas as características regionais das 
micro e mesorregiões definidas pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística - IBGE, uniformizando a expansão no território nacional; 

 
7.7  estimular a elevação gradual da taxa de conclusão média dos cursos de 

graduação presenciais nas universidades públicas para 90% (noventa por cento), 
ofertar, no mínimo, um terço das vagas em cursos noturnos e elevar a relação de 
estudantes por professor (a) para 18 (dezoito), mediante estratégias de 
aproveitamento de créditos e inovações acadêmicas que valorizem a aquisição 
de competências de nível superior; 

 
7.8  fomentar a oferta de educação superior pública e gratuita prioritariamente para a 

formação de professores para a educação básica, sobretudo nas áreas de 
ciências naturais e suas tecnologias e matemática, bem como para atender ao 
déficit de profissionais em áreas específicas; 

 
7.9  colaborar com as políticas de inclusão e de assistência estudantil dirigidas aos 

estudantes de instituições públicas, bolsistas de instituições privadas de 
educação superior e beneficiários do Fundo de Financiamento Estudantil - FIES, 
de que trata a Lei no 10.260, de 12 de julho de 2001, na educação superior, de 
modo a reduzir as desigualdades étnico-raciais e ampliar as taxas de acesso e 
permanência na educação superior de estudantes egressos da escola pública, 
afrodescendentes e indígenas e de estudantes com deficiência, transtornos 
globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, de forma a 
apoiar seu sucesso acadêmico; 

 
7.10 fomentar a expansão do financiamento estudantil por meio do Fundo de 

Financiamento Estudantil - FIES, de que trata a Lei no 10.260, de 12 de julho de 
2001, com a constituição de fundo garantidor do financiamento, de forma a 
dispensar progressivamente a exigência de fiador; 

 
7.11 estimular a oferta de estágio como parte da formação na educação superior; 

 
7.12 colaborar para a participação proporcional de grupos historicamente 

desfavorecidos na educação superior, inclusive mediante a adoção de políticas 
afirmativas, na forma da lei; 

 
7.13 buscar garantia de condições de acessibilidade nas instituições de educação 

superior, na forma da legislação; 
 

7.14 fomentar estudos e pesquisas que analisem a necessidade de articulação 
entre formação, currículo, pesquisa e mundo do trabalho, considerando as 
necessidades econômicas, sociais e culturais da região amazônica; 

http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/LEIS/LEIS_2001/L10260.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/LEIS/LEIS_2001/L10260.htm
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7.15 colaborar para a ampliação de programas e ações de incentivo à mobilidade 

estudantil e docente em cursos de graduação e pós-graduação, em âmbito 
nacional e internacional, tendo em vista o enriquecimento da formação de nível 
superior; 

 
7.16 colaborar para o atendimento específico a populações do campo e 

comunidades indígenas e quilombolas, em relação a acesso, permanência, 
conclusão e formação de profissionais para atuação nessas populações; 

 
7.17 mapear a demanda no âmbito municipal e fomentar a oferta de formação de 

pessoal de nível superior, destacadamente a que se refere à formação nas áreas 
de ciências e matemática, considerando as necessidades do desenvolvimento do 
País, a inovação tecnológica e a melhoria da qualidade da educação básica; 

 
7.18 estimular a institucionalização de programa de composição de acervo digital 

de referências bibliográficas e audiovisuais para os cursos de graduação, 
assegurada a acessibilidade às pessoas com deficiência;  

 
7.19 estimular a expansão e reestruturação das instituições de educação superior 

no município cujo ensino seja gratuito, por meio de apoio técnico e financeiro do 
Governo Federal, mediante termo de adesão a programa de reestruturação, na 
forma de regulamento, que considere a sua contribuição para a ampliação de 
vagas, a capacidade fiscal e as necessidades dos sistemas de ensino dos entes 
mantenedores na oferta e qualidade da educação básica; 

Diagnóstico 

 

 Fonte: INEP/Censo Escolar da Educação Superior/2013 

A qualidade da educação superior, uma das metas do PNE, implica 
diretamente na formação dos profissionais. A meta nacional visa formar em 
mestrado ou doutorado 75% (setenta e cinco por cento) dos profissionais. O estado 
do Amapá necessita atender mais de 30% (trinta por cento) dos profissionais para 
atingir a meta. 
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Colaborar com os entes federados e instituições de ensino superior para 
elevar a qualidade da educação superior e ampliar a proporção de mestres 
para 50% (cinquenta por cento) e doutores para 20% (vinte por cento) do corpo 
docente em efetivo exercício no conjunto do sistema de educação superior no 
município. 

Estratégias: 

8.1 articular junto as instituições de ensino superior a oferta de vagas nos cursos de 
mestrado e doutorado para os professores da rede pública de ensino; 

8.2 promover através da Secretaria Municipal de Educação - SEMED, a divulgação e 
incentivo junto aos professores da educação básica sobre pós-graduação; 

8.3 estimular a integração dos projetos de pesquisas desenvolvidos pelos IES, 
fornecendo suporte logístico com vistas a potencializar as pesquisas, o 
desenvolvimento técnico-científico regional, assegurando melhor qualidade às 
atividades de ensino, pesquisa e extensão; 

8.4 fomentar a formação de consórcios entre instituições públicas de educação de 
ensino superior assegurando a oferta de vagas em cursos de mestrado e 
doutorado; 

8.5 articular a formação de consórcios entre instituições públicas de educação 
superior, com vistas a potencializar a atuação regional, inclusive por meio de 
plano de desenvolvimento institucional integrado, assegurando maior visibilidade 
nacional e internacional às atividades de ensino, pesquisa e extensão; 

8.6 colaborar para a formação inicial e continuada dos profissionais técnico-
administrativos da educação superior. 

Diagnóstico 

 

 

 

 

Fonte: INEP/Censo Escolar da Educação Superior/2013 
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 Considerando o gráfico anterior percebe-se que a realidade do estado Amapá 
está muito distante da meta nacional, não chegando a atingir meio ponto percentual 
em relação ao mestrado e um índice menor ainda para o doutorado. 

 

 

Articular com União, Estado e instituições de ensino superior a ampliação do 
número de matrículas na pós-graduação stricto sensu, de modo a atingir a 
titulação ao final do plano de 100 (cem) mestres e 10 (dez) doutores. 

 

Estratégias: 

9.1 disponibilizar licença remunerada para pós-graduação stricto sensu aos 
docentes da rede pública de ensino, garantindo a formação continuada, de 
acordo com o planejamento dos sistemas de ensino;  

9.2 buscar, com articulação das IES, parcerias entre as agências estaduais de 
fomento à pesquisa e a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 
Superior - CAPES para a aquisição de bolsas de pós-graduação aos professores 
da educação básica; 

9.3 divulgar o quantitativo de professores da rede pública de ensino com pós-
graduação as IES, direcionando a oferta de vagas oferecidas nos cursos de pós-
graduação stricto sensu; 

9.4 articular com os entes federados a expansão do financiamento da pós-
graduação stricto sensu por meio das agências oficiais de fomento; 

9.5 articular com os entes federados a expansão do financiamento estudantil por 
meio do Fies à pós-graduação stricto sensu; 

9.6 articular com os entes federados a expansão da oferta de cursos de pós-
graduação stricto sensu, utilizando inclusive metodologias, recursos e 
tecnologias de educação a distância; 

9.7 estimular a integração e a atuação articulada entre a Coordenação de 
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES e as agências 
estaduais de fomento à pesquisa; 
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9.8 colaborar para a implementação ações para reduzir as desigualdades étnico-
raciais e regionais e para favorecer o acesso das populações do campo, das 
populações itinerantes, dos povos das águas e da floresta e das comunidades 
indígenas e quilombolas a programas de mestrado e doutorado; 

9.9 articular com os entes federados a expansão da oferta de programas de pós-
graduação stricto sensu, especialmente os de doutorado, nos campi novos 
abertos em decorrência dos programas de expansão e interiorização das 
instituições superiores públicas; 

9.10 estimular a participação das mulheres nos cursos de pós-graduação stricto 
sensu, em particular aqueles ligados às áreas de Engenharia, Matemática, 
Física, Química, Informática e outros no campo das ciências; 

9.11 estimular a pesquisa científica e de inovação e colaborar com a formação de 
recursos humanos que valorize a diversidade regional e a biodiversidade da 
região amazônica, bem como a gestão de recursos hídricos e geração de 
emprego e renda na região; 

9.12 estimular a pesquisa aplicada, no âmbito das IES e das ICTs, de modo a 
incrementar a inovação e a produção e registro de patentes. 

 

 
 
 
A – EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 
 

AVANÇOS E RETROCESSSOS NA POLÍTICA DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E 

ADULTOS. 


Cleineide Moreira Batista 

Maria Francinete Costa Miguel  

 
       No momento que se pretende trilhar os rumos da educação brasileira no que diz 

respeito à criação de um plano decenal de educação, acredita-se ser relevante fazer 

um retrospecto no contexto da modalidade de Educação de Jovens e Adultos, 

evidenciando lutas e conquistas para a desejada escolarização de uma classe 

marginalizada em função de um sistema econômico desigual. Compete-nos aqui, 
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sintetizar momentos importantes de transição educacional no que tange a educação 

popular.  

          Outrora, contava-se apenas com o trabalho dos padres jesuítas, e a 

preocupação com o cristianismo, cujo objetivo evidente era a catequese. Suas 

atividades marcaram o início da educação de base no Brasil. Em 1870 por 

exigências político-sociais, criam-se escolas para adultos, onde ocorreu uma 

significativa expansão no ensino elementar.  

          Durante o irrompimento da 1ª guerra mundial (1914-1918), em função revés 

econômico, social e político, o Brasil não estando imune a esses fatores, procurou 

formas de superação, notando que era necessário voltar o olhar para a educação 

popular. Sendo assim, buscou-se alternativas para resolver o problema do 

analfabetismo, intensificando as campanhas de alfabetização. Pregava-se o 

combate ao analfabetismo pretendendo então o país fazer-se próspero perante as 

outras nações. A partir de 1945, surgiu a UNESCO (Organização das Nações 

Unidas para a Educação Ciência e Cultura), movimentando campanhas com o 

objetivo de sanar o problema do analfabetismo. 

Gadotti (2001, pag.34) salienta que “Até a segunda guerra mundial, no plano 

internacional, a educação popular era concebida como a extensão da educação 

formal para todos, sobretudo, para os habitantes das periferias urbanas e zonas 

rurais”. Neste ínterim entram em cena as organizações não governamentais, 

direcionando ações e/ou políticas de alfabetização, as quais muitas vezes criticadas 

e sem nenhum apoio governamental. Outrossim, entendia-se que a alfabetização 

tornaria o homem letrado e contribuiria para fazê-lo crítico e atuante na sociedade, 

podendo então intervir positivamente frente aos problemas sociais. 

Criaram-se novas perspectivas para esta modalidade surgindo à ideia de um 

programa contínuo de enfrentamento ao analfabetismo com base nas ideias de 

Paulo Freire, em que a educação passa a ser concebida como um alicerce para a 

ascensão político-social. Entendida como educação popular, ganhou notoriedade e 

viabilizou programas como alfabetização em base profissionalizante, dando suporte 

técnico para o encaminhamento de indivíduos ao mercado de trabalho. Aliada a 

Igreja Católica, através do MEB (Movimento de Educação de Base) lançou alicerce 
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para a dinamização da ação educativa, uma investida não só de ordem pedagógica, 

mas também político-social.  Moacir Gadotti, (2001, p. 22), afirma que ―No Brasil, 

com o golpe militar esse tipo de projeto político foi castrado[...] custando a vida de 

um sem-número de militantes, muita gente vinculada a igreja e também a partidos 

progressistas‖ onde o Estado por sua vez menosprezava os Movimentos Sociais de 

Educação Popular. 

  Com o Movimento Brasileiro de Alfabetização-Mobral, em 1967, emerge o 

Ensino Supletivo pautado pela Lei 5.692 de 1971.  No período que corresponde 

1980 a 1994, ocorreu a transição da ditadura Militar, surgindo um novo modelo 

político, fundamentado nos ideais democráticos. No ano seguinte, extinguiu-se a 

Fundação Mobral (1967 a 1985) e entra em cena a Fundação Educar (1986-1990), 

assumindo um caráter relevante com parceria entre o Ministério da Educação, 

prefeituras e a sociedade civil. No ano de 1990, Ano Internacional da Alfabetização, 

extingue-se a Fundação Educar, deixando a clientela da Educação de Jovens e 

Adultos fadada a um tratamento desumano e alienante por não ter uma política de 

alfabetização voltada para esta modalidade. Em 2002, foi criado o Programa Brasil 

Alfabetizado e as Ações de continuidade da EJA. 

Nesse contexto é válido ressaltar que a LDB 9394/96, em seus artigos 37 e 

38, detalham os pormenores ligados a Educação de Jovens e Adultos. Cabe 

destacar que no “§ 2º O Poder Público viabilizará e estimulará o acesso e a 

permanência do trabalhador na escola, mediante ações integradas e 

complementares entre si”. No entanto, observa-se que não há nenhum estímulo por 

parte das autoridades competentes para a permanência dos discentes da EJA até o 

fim do período letivo. Em análise, pode-se dizer que continuou a ser renegada por 

quem deveria priorizá-la, deixando-a marginalizada no sistema educacional. Essa lei 

mantém também o caráter compensatório da educação de jovens e adultos que 

deve ser realizado através de cursos (presenciais e a distância) e exames 

supletivos. Nesse sentido a Educação de Jovens e Adultos perde sua essência 

quando segundo Gadotti apud Darcy Ribeiro (2001, p. 53) “enfatiza o caráter 

compensatório (supletivo e paralelo) da educação de jovens e adultos, sem prever a 

incorporação de sua cultura auferida nas vivências e experiências específicas”.  
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A Diretriz Curricular Nacional para a EJA substitui as funções de apenas 

oportunizar a educação formal para os sujeitos que não tiveram acesso à idade 

própria, nas funções reparadora, equalizadora e qualificadora. Observa-se que tais 

funções tornam possível o resgate da cidadania, outrora fechada e esquecida por 

décadas pelo poder público. 

Diante de tais reflexões, percebem-se alguns avanços dentro desta 

modalidade de ensino. Observam-se marcos históricos de políticas e programas e 

movimentos na educação de jovens e adultos no Brasil que evidenciaram uma 

trajetória de luta por uma educação com equidade e universalização do ensino. 

Precisa-se dar a Educação de Jovens e Adultos a mesma diligência oferecida aos 

outros segmentos da educação básica propondo um ensino de qualidade que 

atenda imparcialmente os interesses de toda a sociedade. 

Quanto ao Estado do Amapá é importante citar de que forma essa 

modalidade de ensino foi atendida, posto que em 1973, sendo território federal, 

atuava com recursos provenientes da União e, neste ano passou a ofertar a 

Educação de Jovens e Adultos, respaldado na Resolução 01/73, a qual dispõe de 

diretrizes e normatizações específicas para esta modalidade de ensino da educação 

básica. Após 02 anos, em 1975, integrou-se ao curso ―João da Silva‖, o qual 

objetivava a oferta da escolarização a jovens e adultos em nível de 1ª a 4ª séries, 

antigo 1º Grau.  

O Programa PEI (Programa de Educação Integrada), criado no ano de 1976, 

foi desenvolvido no Amapá com uma abrangência de 12 meses letivos e carga 

horária de 720 horas. Seu funcionamento ocorria em parceria com o antigo 

MOBRAL (Movimento Brasileiro de Alfabetização), cedendo o material didático, haja 

vista que este, acreditava trazer em seu bojo a erradicação do analfabetismo no 

Brasil. 

Com o objetivo de beneficiar discentes, foi proposto o Parecer 15/86 CCE/AP, 

que dava ênfase a aceleração de estudos para jovens e adultos, oriundos do lar e/ 

ou com uma educação assistemática, sem comprovante de escolarização anterior, o 

que permitiu regularizar a situação desses jovens e adultos, inserindo-os em série 

compatível com o seu nível de conhecimento educativo. 
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Objetivando um novo modelo de educação, embasado em valores defendidos 

por Paulo Freire, a Secretaria de Estado da Educação - SEED criou no ano de 1997, 

o Centro de Referência para a Educação de Jovens e Adultos, ofertando vagas para 

a conclusão do 1º Grau, na Escola Estadual de Educação Popular Professor Paulo 

Freire, que visava a qualidade no ensino para discentes outrora renegados pelo 

sistema vigente. Neste ínterim, surge no cenário educacional uma nova diretriz de 

educação nacional, a lei Darcy Ribeiro - LDB nº9394/96. Após ter sido alvo de 

muitas críticas foi possível sonhar com uma melhoria para a Modalidade de Ensino - 

EJA, deixando para trás o termo ―Supletivo‖ para uma nova concepção, a saber, 

Educação de Jovens e Adultos. Foi necessário que a SEED empreendesse uma 

campanha de estudos e discussões para atender o que preconizava o novo modelo 

educacional, sendo proposta então a elaboração das Diretrizes Curriculares de 

Ensino para o Estado do Amapá.  

De 2001 a 2004, para atender uma demanda de jovens e adultos não 

alfabetizados, a SEED em parceria com a Universidade Federal do Rio de Janeiro – 

UFRJ, através da DIEJA - Divisão de Educação de Jovens e Adultos, implantou o 

―Saber Mais, Viver Melhor‖, um programa que visava alfabetizar jovens e adultos a 

partir de 15 anos de idade. A proposta pedagógica em palavras geradoras, oriundas 

do meio cultural de parteiras, madeireiros, moveleiros, oleiros, trabalhadores da 

construção civil, agricultores, pescadores, camaroeiros, artesãos e castanheiros, 

teve seus fundamentos nos preceitos de Paulo Freire sendo então substituída, a 

partir de 2004, pelo Programa Brasil Alfabetizado. 

Fazendo um retrospecto avaliativo da politica de EJA no Estado do Amapá, 

pode-se dizer que há 38 anos buscam-se alternativas para sanar a grande lacuna 

educacional que leva milhões de homens e mulheres a colher as tristes 

consequências advindas do analfabetismo e analfabetismo funcional, causando um 

distanciamento entre as classes sociais e por consequência condenando-os a 

marginalidade e trabalhos escravos.  

A evasão escolar de um discente da EJA, embora aparentemente seja visto 

apenas como mais um aumento no percentual de retenção, torna-se uma perda 

imensurável para aquele que busca na escola um meio do resgate a dignidade 

humana. A indisponibilidade de recursos por parte dos governos para a estrutura 
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administrativa e pedagógica dessa modalidade faz do discente a principal vítima. 

Diante disso, faz-se necessário intervir exigindo que a Educação de Adultos seja 

vista como direito humano, ciente de que lutar por uma educação para a cidadania é 

desejar que todo cidadão possua os mesmos direitos e usufrua os privilégios de um 

bem que deve ser comum a todos os homens em uma dialética de trabalho que 

envolva todos esses atores sociais, fundados em seus anseios e dificuldades para a 

permanência na escola, e por fim, consolidada em propostas viáveis para a 

superação deste estigma nas escolas públicas do país. 

É oportuno refletir que: 

“A dimensão global da educação popular contribui ainda para a 
compreensão geral do ser humano em torno de si mesmo como ser social, 
seja menos monolítica e mais pluralista, seja menos unidirecional e mais 
aberta à discussão democrática de pressuposições básicas da existência”. 

(Gadotti, 2001, p. 17)  

 

No contexto de um Plano Decenal de Educação é oportuno enfatizar que a 

META 10 do PME estabelece estratégias para superar o distanciamento e a dívida 

social dos entes federados para com essa modalidade e prioritariamente para com a 

formação cidadã. 

Diagnóstico 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 Fonte: INEP/Censo Escolar da Educação Básica/2013 

 
 
 



PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – 2015/2025 

PME- Construindo uma Década de Avanços! 
Laranjal do Jari-AP 

 97 

A Educação de Jovens e Adultos tem se mostrado ao longo do tempo como 
um grande desafio a ser superado pelos entes federados e por todos aqueles 
buscam melhorar a educação no país. De acordo com o gráfico acima, no município 
de Laranjal do Jari a modalidade EJA está próxima à meta nacional. O estado do 
Amapá mostra ter superado tanto o índice nacional quanto o percentual previsto 
para a meta. Tais índices, no entanto, não refletem a realidade, uma vez que o 
analfabetismo funcional ainda apresenta índices altos como mostra a pesquisa 
abaixo. 

 
 
  
 

 

 

 

                                                                      

 

 Fonte: INEP/Censo Escolar da Educação Básica/2013 

 Combater o analfabetismo funcional é um dos grandes desafios do Plano 
Nacional de Educação. De acordo com pesquisas realizadas e apresentadas no 
gráfico acima, para cada 100 (cem) brasileiros com 15 anos ou mais existem 26 que 
são analfabetos funcionais. 

 

 

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. 

Estratégias:  

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; 
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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; 

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; 

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, 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; 

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; 

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; 

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; 

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; 

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. 
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Diagnóstico 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 Analisando os dados anteriores observa-se que há um grande desafio para 
que os entes federados atinjam a meta prevista. Comparando as três esferas pode-
se afirmar que há a necessidade de implementação de politicas específicas para a 
modalidade em questão. 

  

Oferecer, em regime de colaboração com os entes federados e iniciativa 
privada, no mínimo, 25% (vinte e cinco por cento) das matrículas de educação 
de jovens e adultos no ensino fundamental e médio na forma integrada à 
educação profissional.  
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Estratégias:  
 

11.1 ampliar a oferta de vagas do Proeja no Instituto federal, da EJA no sistema 
estadual e implantar no sistema municipal de ensino e iniciativa privada de 
maneira articulada a educação profissional através de parcerias e/ou convênios 
por meio de cursos profissionalizantes (Pronatec, Proeja, Sistema ―S‖) 

11.2 implementar, com o apoio dos entes federados, programa nacional de 
educação de jovens e adultos voltado à conclusão do ensino fundamental e 
Médio articulada à formação profissional inicial, a fim de estimular a conclusão 
da educação básica; 

11.3 expandir as matrículas na educação de jovens e adultos, de modo a articular a 
formação inicial e continuada de trabalhadores com a educação profissional, 
objetivando a elevação do nível de escolaridade do trabalhador até o terceiro 
ano da vigência deste PME; 

11.4 fomentar a integração da educação de jovens e adultos com a educação 
profissional, em cursos planejados, de acordo com as características do público 
da educação de jovens e adultos e considerando as especificidades das 
populações itinerantes e do campo e das comunidades indígenas e quilombolas, 
inclusive na modalidade de educação a distância; 

11.5 ampliar, em parceria com os entes federados, as oportunidades profissionais 
dos jovens e adultos com deficiência e baixo nível de escolaridade, por meio do 
acesso à educação de jovens e adultos articulada à educação profissional; 

11.6 articular a implantação de programa nacional de reestruturação e aquisição de 
equipamentos voltados à expansão e à melhoria da rede física de escolas 
públicas que atuam na educação de jovens e adultos integrada à educação 
profissional, garantindo acessibilidade à pessoa com deficiência, até o segundo 
ano de vigência deste PME; 

11.7 efetivar, em parceria com os entes federados, a diversificação curricular da 
educação de jovens e adultos, articulando a formação básica e a preparação 
para o mundo do trabalho e estabelecendo inter-relações entre teoria e prática, 
nos eixos da ciência, do trabalho, da tecnologia e da cultura e cidadania, de 
forma a organizar o tempo e o espaço pedagógicos adequados às 
características desses alunos até o segundo ano de vigência deste PME; 

11.8 fomentar a produção de material didático, o desenvolvimento de currículos e 
metodologias específicas, os instrumentos de avaliação, o acesso a 
equipamentos e laboratórios e a formação continuada de docentes das redes 
públicas que atuam na educação de jovens e adultos articulada à educação 
profissional até o segundo ano de vigência deste PME; 

11.9 fomentar a oferta pública de formação inicial e continuada para trabalhadores 
articulada à educação de jovens e adultos, em regime de colaboração e com 
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apoio de entidades privadas de formação profissional vinculadas ao sistema 
sindical e de entidades sem fins lucrativos de atendimento à pessoa com 
deficiência, com atuação exclusiva na modalidade até o quarto ano de vigência 
deste PME; 

11.10 institucionalizar, em regime de parceria com os entes federados, programa 
nacional de assistência ao estudante, (sistemas estadual e municipal) 
compreendendo ações de assistência social, financeira e de apoio 
psicopedagógico que contribuam para garantir o acesso, a permanência, a 
aprendizagem e a conclusão com êxito da educação de jovens e adultos 
articulada à educação profissional até o quarto ano de vigência deste PME; 

11.11 implementar, em regime de parceria com os entes federados, mecanismos de 
reconhecimento de saberes dos jovens e adultos trabalhadores, a serem 
considerados na articulação curricular dos cursos de formação inicial e 
continuada e dos cursos técnicos de nível fundamental e médio até o quarto ano 
de vigência deste PME. 

Diagnóstico 
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A meta 12, além de traçar um objetivo claro em relação ao número de anos 

de escolaridade da população, explicita a urgência do País em reduzir as 

desigualdades entre ricos e pobres, entre brancos e negros, entre a cidade e o 

campo. Entretanto, a conquista dessa meta não pode se restringir ao atingimento do 

número. Para reduzir, de fato, a desigualdade, é preciso que a Educação oferecida à 

toda população adquira os mesmos (e melhores) padrões de qualidade.  

 

 

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

 Estratégias:  

12.1 identificar e promover busca ativa, de jovens fora da escola pertencentes aos 
segmentos populacionais considerados nesta meta, em parceria com as áreas 
de assistência social, saúde e proteção à juventude; 

12.2 aderir aos programas do governo Federal e desenvolver tecnologias para 
correção de fluxo, para acompanhamento pedagógico individualizado e para 
recuperação e progressão parcial, bem como priorizar estudantes com 
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rendimento escolar defasado, considerando as especificidades dos segmentos 
populacionais considerados; 

12.3 ofertar, em parceria com as IES, cursos de formação continuada com 
metodologias inovadoras para os docentes que atuam na modalidade EJA; 

12.4 elaborar e instituir, em regime de parceria com os entes federados, projeto de 
implantação de exame de massa e sua gratuidade garantido sua certificação de 
conclusão dos ensinos Fundamental e Médio e sua aplicabilidade inicial a partir 
do 2º (segundo) ano de vigência deste PME; 

12.5 articular com entidades públicas e privadas e de serviço social e formação 
profissional vinculadas ao sistema sindical a oferta gratuita de educação 
profissional técnica de forma concomitante ao ensino ofertado na rede escolar 
pública para os segmentos populacionais considerados, adequando sua 
organização e implementação por polo para as populações;       

12.6 assegurar uma articulação entre estado, município e entidades privadas para 
implementar programas de educação de jovens e adultos para os segmentos 
populacionais considerados, que estejam fora da escola e com defasagem 
idade-série, associados a outras estratégias que garantam a permanência e 
continuidade da escolarização, após a alfabetização inicial; 

12.7 promover, em parceria com as áreas de saúde e assistência social, o 
acompanhamento e o monitoramento do acesso à escola específico para os 
segmentos populacionais considerados, identificar motivos de absenteísmo e 
colaborar com os entes federados para a garantia de frequência e apoio à 
aprendizagem, de maneira a estimular a ampliação do atendimento desses 
estudantes na rede pública regular de ensino. 

 
B – EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 
 
EDUCAÇÃO PROFISSIONAL TECNOLÓGICA E SUAS PERSPECTIVAS PARA O 

MUNICÍPIO DE LARANJAL DO JARI 


Hanna Patrícia da Silva Bezerra  

 

O ensino profissional no Brasil tem origem no ano 1909, quando, o então 

Presidente da República, Nilo Peçanha, instituiu, através de um decreto presidencial 

Nº 7566/1909, 19 (dezenove) escolas de aprendizes e artífices, as quais ficaram 

subordinadas ao Ministério dos Negócios da Agricultura, Indústria e Comércio. 

Conforme Carvalho (2014), no contexto da Primeira República, essa iniciativa foi 
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importante para uma parcela da elite oligárquica, a fim de sustentar o projeto político 

frente às oligarquias agroexportadoras mais poderosas, assim, o campo da 

educação fez parte de uma política pública de Estado preocupada em promover a 

valorização do capital humano nacional e sua inserção social na ordem republicana, 

segundo critérios de racionalidade e cientificidade típicas do início do século XX, 

num ambiente econômico de incipiente industrialização e progressiva demanda por 

mão de obra qualificada. 

O Decreto que instituiu as Escolas de Aprendizes e Artífices apresentou como 

objetivo: 

 

[...] formar operários e contra-mestres, ministrando-se o ensino prático e os 
conhecimentos technicos necessários aos menores que pretenderem 
aprender um officio, havendo para isso até o número de cinco officinas de 
trabalho manual ou mecânico que forem mais convenientes e necessárias 
no Estado em que funccionar a escola, consultadas quando possível, as 
especialidades das industrias locais. (BRASIL, 1909). 

 

No ano 1930, essas escolas passaram para supervisão do Ministério da 

Educação e Saúde. Em 1937, foram transformadas em liceus industriais. No ano 

1941 o ensino profissional passou a ser considerado de nível médio no Brasil e, em 

1942, os liceus passaram a se chamar escolas industriais e técnicas; e, no ano 

1959, passaram a escolas técnicas federais, configuradas como autarquias. 

No mesmo período em que as escolas técnicas federais foram criadas e 

estabelecidas no âmbito da educação federal brasileira, constituiu-se a rede de 

escolas agrícolas (Escolas Agrotécnicas Federais), com base no modelo das 

escolas fazenda. Inicialmente, essas escolas eram vinculadas ao Ministério da 

Agricultura, passando a subordinação do Ministério da Educação e Cultura no ano 

1967 e tornando-se escolas agrícolas.  

No ano 1978, as escolas federais do Rio de Janeiro, Minas Gerais e Paraná 

foram transformadas em Centros Federais de Educação Tecnológica (Cefet), 

equiparando-se aos centros universitários, quanto à educação superior. No ano 

1994, criou-se o Sistema Nacional de Educação Tecnológica e, no decorrer desse 

período, diversas escolas técnicas tornaram-se Cefet. 

No ano 1998, o governo federal estabeleceu a proibição de construção de 

novas escolas federais, passando a predominar no país a oferta de cursos 
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superiores e, segundo Pacheco e Silva (2009), grande parte do esforço pedagógico 

passou a ser direcionado ao acompanhamento dos cursos de ensino médio com o 

objetivo de preparar candidatos de excelência para o ensino superior.  

No ano 2004, iniciam-se as discussões para reorientação das políticas 

federais em relação à educação profissional e tecnológica. No ano 2005, a lei que 

impedia a implantação de novas escolas técnicas foi alterada, passando a ser plano 

de governo a expansão da educação profissional para todos os estados brasileiros e 

tornando-se eminente a necessidade de se discutir s formas de organização dessas 

novas instituições de ensino. 

Assim, no ano 2008, a Lei Nº 11.892 de 29 de dezembro, criou no âmbito do 

Ministério da Educação, os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, 

com um modelo de educação profissional e tecnológica estruturado a partir do 

potencial dos Cefet, escolas técnicas e agrotécnicas federais e das escolas 

vinculadas às universidades. 

De acordo com Pacheco e Silva (2009), o foco dos institutos federais é a 

promoção da justiça social, da equidade, do desenvolvimento sustentável com vistas 

à inclusão social, bem como a busca de soluções técnicas e geração de novas 

tecnologias. Estas instituições devem responder, de forma ágil e eficaz, às 

demandas crescentes por formação profissional, por difusão de conhecimentos 

científicos e de suporte aos arranjos produtivos locais. 

Nesse contexto, em 25 de outubro de 2007, através da Lei Nº 11.534, foi 

instituída a Escola Técnica Federal do Amapá. Nesse mesmo ano, o Cefet Pará 

recebeu o encargo de implantar a Escola Técnica do Amapá, ficando à frente das 

articulações locais, o professor Emanuel Alves de Moura, nomeado para exercer o 

cargo de Diretor Geral Pró-Tempore. 

Em 9 de dezembro de 2008, a Lei Nº 11.892 que instituiu a Rede Federal de 

Educação Profissional, Científica e Tecnológica, transformou a Escola Técnica em 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amapá (IFAP), autarquia 

vinculada ao Ministério da Educação, detentora de autonomia administrativa, 

patrimonial, financeira, didático-pedagógica e disciplinar, equiparada às 

universidades federais. Dando continuidade ao processo de implantação, o 

professor Emanuel Alves de Moura foi nomeado Reitor Pró-Tempore. 
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Em Laranjal do Jari, o Campus do IFAP foi implantado no ano 2010, sendo 

parte da segunda fase do plano de expansão da Rede Federal de Educação 

Tecnológica, inicialmente com a oferta dos Cursos Técnicos em Informática, 

Secretariado e Secretariado Escolar, todos na Forma Subsequente. No ano de 2011, 

foram implantados os Cursos Técnicos Informática, Meio Ambiente e Secretariado 

na Forma Integrada. Já no ano 2012, implantou-se o Curso Técnico em Comércio na 

Forma Integrada, modalidade PROEJA. Por fim, em 2014, o Campus Laranjal do 

Jari concluiu a implantação de todas as modalidades de ensino previstas com a 

oferta do Curso Superior de Licenciatura em Ciências Biológicas. 

Além disso, o Campus  possui capacidade para 1200 alunos, oferta cursos de 

Formação Inicial e Continuada para comunidade, cursos através dos Programas 

PRONATEC, Mulheres Mil e PRONERA, além de realizar uma imensa variedade de 

eventos e projetos de extensão nas mais diversas áreas (esporte, cultura, lazer, 

ciências, educação).  

Em relação à pesquisa, o Campus Laranjal do Jari conta com profissionais 

docentes e técnicos que atuam na produção do conhecimento científico a fim de 

promover o desenvolvimento da Ciência, buscar respostas para as demandas locais 

e regionais e, sobretudo, motivar os alunos a serem pesquisadores engajados na 

resolução dos problemas emanados da sociedade. 

Desse modo, verifica-se que o IFAP, Campus Laranjal do Jari, atua 

efetivamente nas três dimensões postas aos Institutos Federais: Ensino, Pesquisa e 

Extensão, atendendo também, à missão maior do IFAP: ―Oferecer de forma gratuita 

ensino, pesquisa e extensão no âmbito da educação profissional, superior e pós-

graduação para formar pessoas para o trabalho e para o exercício da cidadania.‖ 

(Amapá, 2014). 

Os Eixos Tecnológicos ofertados no Campus Laranjal do Jari são: Gestão e 

Negócios, Informação e Comunicação e Recursos Naturais. Ressalta-se que as 

metas de oferta de cursos e Eixos Tecnológicos são construídas a partir das 

demandas populares e estudos de viabilidade econômica, considerando os arranjos 

sociais, culturais e produtivos locais, assim como o mundo do trabalho.  

Tendo em vista, então, que as escolas federais nasceram há 106 anos, 

verifica-se um atraso de mais de um século na chegada do ensino técnico federal no 

Estado do Amapá. Assim, a implantação do Campus do IFAP, no município de 
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Laranjal do Jari, cercado por uma região com dificuldades de acesso e incontáveis 

problemas sociais, representa a possibilidade de a sociedade vislumbrar um futuro 

que pode ser construído através da educação. 

Dessa forma, o Campus do IFAP em Laranjal do Jari compõe o cenário do 

desenvolvimento regional, cumprindo sua missão e buscando firmar-se como 

referência em educação profissional e tecnológica nos cursos ofertados para a 

formação de profissionais qualificados que contribuam para o crescimento social e 

econômico do Vale do Jari. 

 
Diagnóstico  
 

Matrículas na Educação Profissional de nível médio 

Ano Total 

2007 0 

2008 70 

2009 136 

2010 126 

2011 479 

2012 193 

2013 655 

Fonte: MEC/ Inep/DEED/Censo Escolar/Preparação: Todos Pela Educação 

Porcentagem de Matrículas na Educação Profissional de nível médio em relação ao total de 
matrículas do Ensino Médio  

Ano % Total 

2007 0% 0 

2008 3,1% 70 

2009 6,5% 136 

2010 5,6% 126 

2011 12,5% 118 

2012 3,4% 54 

2013 19,4% 60 

Fonte: MEC/ Inep/DEED/Censo Escolar/Preparação: Todos Pela Educação 

 

Matrículas na Educação Profissional técnica de nível médio na rede estadual 

Ano Total 

2007 0 

2008 70 

2009 136 

2010 126 

2011 118 

2012 54 

2013 60 

Fonte: MEC/ Inep/DEED/Censo Escolar/Preparação: Todos Pela Educação 
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Forma de articulação com o Ensino Médio 

Ano Integrada Concomitante  Subsequente  

2007 0 0 0 

2008 0 0 0 

2009 0 0 0 

2010 0 0 0 

2011 183 0 178 

2012 23 0 116 

2013 366 0 136 

Fonte: MEC/ Inep/DEED/Censo Escolar/Preparação: Todos Pela Educação 

Matrículas na Educação Profissional na rede federal 

Ano Total 

2007 0 

2008 0 

2009 0 

2010 0 

2011 361 

2012 139 

2013 502 
Fonte: MEC/ Inep/DEED/Censo Escolar/Preparação: Todos Pela Educação 

Raça/Cor 

Ano Branca Preta Parda Amarela Indígena Não declarada 

2007 0 0 0 0 0 0 

2008 2 0 14 0 0 54 

2009 4 1 27 0 0 104 

2010 4 1 24 0 0 97 

2011 26 21 194 1 2 235 

2012 24 9 56 0 0 104 

2013 44 19 220 0 0 372 

Fonte: MEC/ Inep/DEED/Censo Escolar/Preparação: Todos Pela Educação 

  

 As tabelas mostram que houve uma evolução na oferta da Educação 
Profissional no município. Todavia se faz necessária a implementação de políticas 
públicas mais eficientes e específicas para o alcance da meta. 

 

Duplicar, em regime de colaboração com os entes federados, as matrículas da 
educação profissional técnica de nível médio, assegurando a qualidade da 
oferta e pelo menos 50% (cinquenta por cento) da expansão no segmento 
público. 
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Estratégias:  

13.1 articular a expansão das matrículas de educação profissional técnica de nível 
médio na Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, 
levando em consideração a responsabilidade dos Institutos na ordenação 
territorial, sua vinculação com arranjos produtivos, sociais, culturais locais e 
regionais, bem como a interiorização da educação profissional, tanto na 
modalidade presencial quanto a distância; 

13.2 articular a expansão, no âmbito do sistema estadual de ensino, do atendimento 
do ensino médio gratuito integrado à formação profissional para as populações 
ribeirinhas, da área urbana, do campo, para as comunidades indígenas e 
quilombolas, povos da floresta, povos das águas e populações itinerantes de 
acordo com os seus interesses e necessidades; 

13.3 incentivar a implantação do Sistema S no município de forma que viabilize a 
ampliação das matrículas na educação profissional, tanto na modalidade 
presencial quanto a distância; 

13.4 articular com os entes federados maior investimento na educação profissional, 
de modo a garantir ao aluno a interação entre teoria e prática, visando uma 
formação de boa qualidade; 

13.5 fomentar a expansão da oferta de educação profissional técnica de nível médio 
nas redes públicas estaduais de ensino; 

13.6 estimular, em parceria com as instituições de ensino e empresas, a expansão 
do estágio na educação profissional técnica de nível médio e do ensino médio 
regular, preservando-se seu caráter pedagógico integrado ao itinerário formativo 
do aluno, visando à formação de qualificações próprias da atividade profissional, 
à contextualização curricular e ao desenvolvimento da juventude; 

13.7 articular a oferta de programas de reconhecimento de saberes para fins de 
certificação profissional em nível técnico; 

13.8 articular a ampliação a oferta de matrículas gratuitas de educação profissional 
técnica de nível médio pelas entidades privadas de formação profissional 
vinculadas ao sistema sindical e entidades sem fins lucrativos de atendimento à 
pessoa com deficiência, com atuação exclusiva na modalidade;  

13.9 articular a expansão da oferta de financiamento estudantil à educação 
profissional técnica de nível médio oferecida em instituições privadas de 
educação superior; 

13.10 articular a expansão do atendimento do ensino médio gratuito integrado à 
formação profissional para as populações do campo, comunidades indígenas e 
quilombolas, povos itinerantes, povos das águas e da floresta de acordo com os 
seus interesses e necessidades; 
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13.11 articular a expansão da oferta de educação profissional técnica de nível médio 
para as pessoas com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas 
habilidades ou superdotação; 

13.12 estimular a elevação gradual da taxa de conclusão média dos cursos técnicos 
de nível médio na Rede Federal de Educação Profissional, Científica e 
Tecnológica para 90% (noventa por cento) e elevar, nos cursos presenciais, a 
relação de alunos por turma para 25 (vinte e cinco); 

13.13 estimular a elevação gradual do investimento em programas de assistência 
estudantil e mecanismos de mobilidade acadêmica, visando garantir as 
condições necessárias à permanência dos estudantes e à conclusão dos cursos 
técnicos de nível médio; 

13.14 colaborar para a redução das desigualdades étnico-raciais e regionais no 
acesso e permanência na educação profissional técnica de nível médio, 
inclusive mediante a adoção de políticas afirmativas, na forma da lei. 

 
C – EDUCAÇÃO INCLUSIVA  
 

A EDUCAÇÃO INCLUSIVA 

Lucia Regina Evangelista da Silva  

Rosely Saraiva Furtado 

 

A Educação Inclusiva garantida pela Política Nacional de Educação Especial 

na Perspectiva da Educação Inclusiva defende uma escola em que cada aluno tem a 

possibilidade de aprender, a partir de suas aptidões e capacidades, e em que o 

conhecimento se constrói sem resistência ou submissão ao que é selecionado para 

compor o currículo. 

Os alunos com deficiência constituem uma grande preocupação para os 

educadores inclusivos, porém segundo (MONTOAN, 1999 apud MONTOAN, 2006) 

―Todos sabem, porém, que a maioria dos que fracassam na escola são alunos que 

não vêm do ensino especial, mas que possivelmente acabarão nele‖.  

A luta por uma escola acolhedora da diversidade vai além do que se está 

posto, pois para SASSAKI, (1997): 

(...) Uma sociedade inclusiva vai bem além de garantir apenas espaços 

adequados para todos. Ela fortalece as atitudes de aceitação das diferenças 

individuais e de valorização da diversidade humana e enfatiza a importância 
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do pertencer, da convivência, da cooperação e da contribuição que todas as 

pessoas podem dar para construírem vidas comunitárias mais justas, mais 

saudáveis e mais satisfatórias. (p. 164) 

Assim, as escolas devem buscar formar cidadãos atuantes, fortalecendo as 

diferenças e garantindo os direitos de todos. O processo de inclusão enseja novas 

práticas de ensino, com vistas a atender as especificidades dos alunos que 

constituem seu público alvo e garantir o direito à educação a todos, com ou sem 

necessidades educacionais especiais, na rede regular de ensino.  

No intuito de promover a inclusão de todos os alunos no contexto escolar, em 

2004, a Secretaria Municipal de Educação do Município de Laranjal do Jari realizou 

a seleção de professores, para trabalharem no Atendimento Educacional 

Especializado - AEE. De acordo com dados oficiais de 2013 voltados para Inclusão, 

cerca de 88,1% do percentual da população de 4 a 17 anos com deficiência do 

Município de Laranjal do Jari estão frequentando a escola. 

 

 

 

 

 

 

De acordo com dados do Núcleo de Atendimento Educacional Especializado 

e Educação Inclusiva – NAEEI, no ano letivo de 2014, 140 alunos especiais foram 

inclusos em turmas regulares, sendo atendidos pelo Atendimento Educacional 

Especializado 73 desses educandos, porém desse total ainda são poucos os alunos 

cadastrados no censo escolar como especiais. Tal fato ocorre em virtude de que 

algumas escolas e a Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE 

deixam de informar ao Ministério da Educação sobre sua demanda de alunos 

especiais, ou informam apenas os alunos que possuem laudo médico. 

Segundo a Nota Técnica Nº 04/2014-MEC que dispõe sobre a orientação 

quanto a documentos comprobatórios de alunos com deficiência, transtornos globais 

do desenvolvimento e altas habilidades/superdotação no Censo Escolar, o laudo 

médico não é imprescindível para cadastro do censo escolar, uma vez que cabe ao 

professor que atua no Atendimento Educacional Especializado, elaborar o Plano de 
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AEE individual do aluno especial, documento comprobatório de que a escola, 

institucionalmente, reconhece a matrícula do estudante.  

Neste caso, o laudo médico trata-se de um documento complementar, quando 

a escola julgar necessário, para identificação de materiais didáticos específicos em 

diversos formatos de acessibilidade e eventuais necessidades de medicação. Para 

aquisição do laudo a secretaria Municipal precisa fazer parcerias, em busca de 

especialistas como: psicólogos, neurologistas, terapeutas, oftalmologistas, dentre 

outros. 

Para que a escola possa garantir a aprendizagem de todos os alunos faz-se 

necessária 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. 

Nove escolas da rede municipal de ensino começaram a receber no ano de 

2014 os recursos da Sala Multifuncional, sendo que uma já havia sido contemplada 

pelo programa, porém a construção das salas multifuncionais é de responsabilidade 

da PMLJ, o que dificulta a implementação das mesmas, pois a realidade local é que 

não existem salas específicas para este fim e as que existem são improvisadas. A 

construção de salas multifuncionais, assim como a oferta do AEE e recursos 

multifuncionais são necessários para todas as escolas. 

Houve uma evolução considerável referente a Educação Inclusiva na rede 

municipal de ensino. No entanto, os programas, recursos e o AEE precisam 

abranger todo o município. 

Para que a escola venha a ser realmente inclusiva, os profissionais da 

educação precisam de formação continuada na área da Educação Especial. Assim, 

desde 2008 o município vem ofertando a formação, porém de forma limitada, 

abrangendo somente professores do AEE, e é de suma importância que contemple 

também gestores, equipe técnico-pedagógica e professores das salas comuns 

regulares. 

Entre os discentes da rede educacional do município, encontram-se alunos 

que necessitam de profissionais de apoio para promoção da acessibilidade e para 

atendimento a necessidades específicas dos estudantes no âmbito da acessibilidade 

às comunicações e da atenção aos cuidados pessoais de alimentação e higiene. 

Nesse sentido, cabe ao município ofertar esse atendimento e buscar parcerias junto 
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ao Instituto Federal de Educação do Amapá – Campus Laranjal do Jari, formação 

técnica para esses profissionais. 

Os dados contidos na tabela abaixo apontam que o percentual de escolas, no 

município de Laranjal do Jari, com acessibilidade ainda é baixo. As escolas precisam 

se adequar para receberem todos os alunos, dispondo de um local para que os 

mesmos possam ir e vir sem barreiras. Os estudantes necessitam não somente de 

uma escola acessível, mas de um país que possua um acesso livre e capaz a todos 

os deficientes e pessoas com algum tipo de dificuldade de locomoção, sejam 

motoras, neurológicas ou visuais. 

Anos 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

E.Mun. com dependências acessíveis a 
pessoas com necessidades especiais 

--- --- --- --- 1 2 

E.Est. com dependências acessíveis a 
pessoas com necessidades especiais 

2 2 3 4 4 4 

E.Part. com dependências acessíveis a 
pessoas com necessidades especiais 

1 1 1 1 1 1 

IFAP. com dependências acessíveis a pessoas 
com necessidades especiais 

--- --- 1 1 1 1 

Total de E. com dependências acessíveis a 
pessoas com necessidades especiais 

3 3 5 6 7 8 

Percentual de escolas com dependências 
acessíveis a pessoas com necessidades 
especiais 

6% 6% 7% 9% 10% 11% 

Fonte: Núcleo de Atendimento Educacional Especializado - SEMED 

Segundo Mullick (1999), a adaptação para se viver mais seguro é apenas um 

conceito, na medida em que se espera encontrar no futuro um padrão aplicável não 

só à escola pública, mas também às residências, além de trazer essas crianças para 

o convívio social. 

Outro fator relevante na Educação Inclusiva é a adequação curricular, 

metodológica e avaliativa, para que atenda as necessidades de todos os alunos, 

garantindo o direito de aprendizagem e a participação permanente. 

A implementação do Programa Beneficio da Prestação Continuada - BPC na 

escola e seu acompanhamento e monitoramento de 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 é fundamental, 

pois, visa estabelecer condições adequadas para o sucesso educacional. 

Muitos são os desafios voltados para a Educação Inclusiva, trata-se de uma 

reestruturação da cultura, da prática e das políticas vivenciadas nas escolas de 

modo que estas respondam à diversidade dos alunos. É uma abordagem 
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humanística, democrática, que percebe o sujeito e suas singularidades, tendo como 

objetivos o crescimento, a satisfação pessoal e a inserção social de todos.  

Portanto, o Plano Municipal de Educação de Laranjal do Jari é de grande 

relevância, com suas mestas e estratégias no intuito de superar essas dificuldades e 

reverter a situação local e nacional. 

 

Diagnóstico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: MEC/ Inep/DEED/Censo Escolar/Preparação: Todos Pela Educação 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Humanismo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Democracia
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 De acordo com os dados contidos no gráfico, nota-se que no município de 
Laranjal do Jari o percentual da população de 4 a 17 anos com deficiência que 
frequenta a escola supera os índices estadual e nacional, estando próximo ao 
percentual almejado. O número de escolas com dependências acessíveis a pessoas 
com necessidades especiais e salas com recursos multifuncionais vem aumentando, 
mas ainda está longe do índice adequado. 

 

Percentual de matrícula de alunos com deficiência, transtornos globais do 
desenvolvimento/superdotação matriculados em classes comuns. 

Ano Classes Comuns Classes Especiais Escolas Exclusivas 

2007 36,7% - 65 25,5% - 45 37,9% - 67 

2008 35,9% - 66 7,1% - 13 57,1% - 105 

2009 28,5% - 51 12,8% - 23 58,7% - 105 

2010 64,8% - 103 15,1% - 24 20,1% - 32 

2011 81,4% - 127 18,6% - 29 0% - 0 

2012 82,7% - 143 17,3% - 30 0% - 0 

2013 93,2% - 175 6,4% - 12 0% - 0 

2014 66,2% - 186 0% - 0 33,8% - 95 

Fonte: MEC/ Inep/DEED/Censo Escolar/Preparação: Todos Pela Educação 

  

De acordo com os dados da tabela nos anos de 2009 a 2013 houve um 
aumento no número de matrículas de alunos com deficiência nas classes comuns, 
sendo que nos anos de 2011 a 2013 não houve atendimento em escolas exclusivas. 
Em 2014, com o retorno do atendimento da Escola Exclusiva/APAE, o número de 
atendimentos em classes comuns apresentou queda. 

 

 Percentual de alunos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e 
altas habilidades/superdotação que recebem Atendimento Educacional Especializado. 

Alunos com necessidades especiais matriculados em turmas de AEE 

Ano Total do indicador 

2009 8% - 14 

2010 10,6% - 16 

2011 19,2% - 30 

2012 37,4% - 65 

2013 25,4% - 48 

Fonte: MEC/ Inep/Censo Escolar/Preparação: Todos Pela Educação 
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Alunos com necessidades especiais matriculados em turmas de AEE 

Ano Cegueira Baixa visão Surdez 
Deficiência 

auditiva 
Surdo/cegueira 

2009 0% - 0 0% - 0 0% - 0 33,3% - 8 0% - 0 

2010 0% - 0 0% - 0 0% - 0 42,9% - 12 0% - 0 

2011 0% - 0 14,3% - 4 25% - 1 26,9% - 7 0% - 0 

2012 0% - 0 43,9% - 18 50% - 2 52% - 13 0% - 0 

2013 20% - 1 14,6% - 7 25% - 1 33,3% - 9 0% - 0 

Percentual de alunos com necessidades especiais matriculados em turmas de AEE 

Ano 
Deficiência 
intelectual 

Deficiência 
física 

Deficiência 
múltipla 

Transtorno 
global do 

desenvolvimento 

Altas habilidades/ 
superdotação 

2009 5,4% - 4 2,9% - 1 3,6 % - 2 13,3% - 2 0% - 0 

2010 3,7% - 2 6,7% - 2 11,1% - 1 10% - 2 0% - 0 

2011 23,3% - 14 5,9% - 2 22,2% - 2 30,8% - 4 0% - 0 

2012 42,6% - 29 17,1% - 6 53,8% - 7 33,3% - 4 0% - 0 

2013 38,9% - 28 14,6% - 6 40% - 6 30% - 3 0% - 0 

Fonte: MEC/ Inep/Censo Escolar/Preparação: Todos Pela Educação 

 

De acordo com a tabela acima, percebe-se maior índice de alunos com 
Deficiência Intelectual, Deficiência Múltipla e Transtorno Global do Desenvolvimento. 
Constata-se, portanto, a necessidade de formação especifica para os docentes, 
visando o atendimento satisfatório da clientela em questão. 

Número de funções docentes no Atendimento Educacional Especializado/rede 

Ano Todas as redes Pública Privadas 

2009 4 4 0 

2010 3 3 0 

2011 10 10 0 

2012 12 10 2 

2013 17 13 4 

Fonte: MEC/ Inep/Censo Escolar/Preparação: Todos Pela Educação 

 

Considerando a tabela anterior, verifica-se que o número de docentes com 
habilitação para o trabalho especializado é insuficiente para o atendimento da 
demanda. 
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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.  

 
Estratégias:  

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;  

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; 

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; 

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; 

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; 

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; 

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 

http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/LEIS/L9394.htm
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alunos surdos e com deficiência auditiva de 0 (zero) a 17 (dezessete) anos, em 
escolas e classes bilíngues e em escolas inclusivas, nos termos do art. 22 do 
Decreto no 5.626, de 22 de dezembro de 2005, e dos arts. 24 e 30 da 
Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, bem como a adoção 
do Sistema Braille de leitura para cegos e surdos-cegos; 

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; 

14.9 adequar metodologias e avaliação para a educação especial garantindo o 
direito de aprendizagem e a participação permanente do aluno; 

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; 

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; 

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; 

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;  

14.14 implementar o Programa Beneficio 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; 

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 

http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2004-2006/2005/Decreto/D5626.htm#art22
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2004-2006/2005/Decreto/D5626.htm#art22
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desenvolvimento e altas habilidades/superdotação em todas as etapas, níveis e 
modalidades de ensino; 

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; 

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: um desafio no contexto das Políticas Educacionais 
do município de Laranjal do Jari, estado do Amapá. 

 
Rosa Maria Ribeiro dos Santos 
Sandra Maria da Silva Borges  

 
O Município de Laranjal do Jari, através da implantação do Plano Municipal 

de Educação- PME estabelece parâmetros que venham somar com o fortalecimento 

das políticas públicas voltadas para a qualidade educacional assegurada nas 

legislações.  

Dentre as metas estabelecidas no PME, enfatiza-se a Meta 15:  

 

Implementar no Sistema Municipal de Ensino temas transversais e atitudes 

metodológicas que fortaleçam as dimensões éticas, humanísticas, cidadã e 

a construção da identidade (pessoal e cultural) valores pessoais e sociais, 

princípios filosóficos e epistemológicos e o compromisso socioambiental.  

 

                                                           
 Licenciada em Pedagogia com habilitação em Supervisão escolar e Especialista em Gestão Ambiental. 
 Licenciada em Geografia, Especialização em Gestão Escolar. 
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Esta implementação tem como objetivo contribuir para o desenvolvimento de 

um ensino voltado para os princípios da democracia e da inclusão social, 

culminando assim com o que prescreve os Parâmetros Curriculares Nacionais - 

PCN, ou seja, uma educação comprometida com a cidadania, onde o trabalho com 

os alunos sejam baseados em princípios como: dignidade da pessoa, igualdade de 

direitos, participação e corresponsabilidade pela vida social.  

Compromisso esse articulado a nível local que certamente virá ao encontro de 

uma problematização que vem sendo enfocada no âmbito do sistema educacional 

público e privado, a temática do currículo escolar, um mecanismo importante que 

merece um debate mais acentuado, pois representa um norte a ser seguido pela 

escola, embasando assim as orientações que darão sustentação à prática 

pedagógica, pois os Temas Transversais citados no currículo na década de 90 com 

a reforma da Lei de Diretrizes e Bases da Educação – LDB vêm demonstrar o 

quanto as transformações sociais influenciam a organização curricular.  

Assim, os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), em sua forma final, ora 

são apresentados como proposta de reorientação curricular (Brasil/MEC: PCN, 

2001, p 9), ora como o próprio currículo que será revisto periodicamente, com base 

no acompanhamento e na avaliação de sua implementação.  

É importante ressaltar que os Parâmetros Curriculares Nacionais, em nível de 

concretização, diz respeito às propostas curriculares dos Estados e Municípios, 

podendo ser utilizados como recurso para adaptações ou elaborações curriculares 

realizadas pelas Secretarias de Educação, em um processo definido pelos 

responsáveis em cada local (Brasil/MEC: PCN, 2001, p 37). Tal proposta através de 

suas abordagens permitem instituições, estados e municípios a escolherem temas 

mais necessários ao seu contexto e melhor articulado ao conhecimento curricular 

desenvolvido nas escolas e comunidades próximas. (Laura Monte Serrat Barbosa 

apud PCN – Temas Transversais, 1997, p, 29, em uma Interpretação e Sugestões 

para a Prática. pág. 8 a 19).   

Nesse contexto há de se enfatizar a Matriz Curricular da Secretaria Municipal 

de Educação - SEMED, 2010 fazendo referência aos temas como parte dos 

componentes curriculares das escolas que compõem a Rede Municipal de Ensino.  

Portanto, os Temas Transversais: Ética, Meio Ambiente, Saúde, Trabalho e 

Consumo, Cidadania, Pluralidade Cultural, entre outros, apontam para mudanças na 
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cultura, nos aspectos de ver e sentir o mundo. Não se trata, portanto, de ―mais 

conteúdos‖ nem de procurar organizar os conteúdos numa perspectiva 

interdisciplinar ou transdisciplinar, mas sim da formação de valores e padrões de 

conduta, como uma espécie de ―óculos‖ que qualifica o olhar dos professores para 

certos elementos da formação dos alunos (CORDIOLLI, 1999, p. 6 Apud Laura 

Monte Serrat Barbosa).  

Ou seja, através deles se expressam conceitos e valores básicos à 

democracia e à cidadania e obedecem a questões importantes e urgentes para a 

sociedade contemporânea, sendo fundamental que permeiem em todas as áreas do 

conhecimento, e consequentemente possam ser vividos pela sociedade, pelas 

comunidades, pelas famílias, pelos alunos e educadores em seu cotidiano, 

oportunizando assim a compreensão do ensino aprendizagem, e da participação 

social através de um aprender sobre a realidade, na realidade e da realidade, 

preocupando-se também em interferir na realidade para transformá-la. 

A proposta de inserção dos Temas Transversais como uma das Metas no 

Plano Municipal de Educação – PME, de certa forma permitirá as discussões, e por 

isso como diz CORDIOLLI (1999) precisamos colocar os ―óculos‖ para poder mudar 

a prática educativa e entender que as problemáticas sociais podem ser estudadas 

através dos Temas Transversais à luz de vários campos do conhecimento ao 

mesmo tempo em que são perpassadas por eles. (Laura Monte Serrat Barbosa apud 

PCN – Temas Transversais, 1997, p, 29, em uma Interpretação e Sugestões para a 

Prática. pág. 8 a 19).   

Portanto, considera-se a meta 15 como um desafio a ser superado no 

contexto das políticas educacionais do Município de Laranjal do Jari, através do 

Plano Municipal de Educação - PME, pois requer a contribuição de todos os 

envolvidos no processo educacional para que não se torne apenas uma meta a ser 

cumprida no papel, mas que vise principalmente à viabilidade que os Temas 

Transversais podem despertar em torno do caráter de não ser apenas uma 

―novidade‖, mas a rediscussão do papel da escola quanto ao enfoque de se 

trabalhar temas contemporâneos e relevantes às questões sociais, que sejam 

utilizados para facilitar, fomentar e integrar as ações de modo contextualizado, 

buscando não fragmentar em blocos rígidos os conhecimentos, mas, para que a 
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educação realmente constitua-se em um meio de transformação social em prol de 

uma formação voltada para a construção da cidadania. 

 

 

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. 

ESTRATÉGIAS 

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 
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 
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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. 

  

 
 
 
 

VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO: formação, 
remuneração, carreira e condições de trabalho 

 

Cláudio Chaves 

O Documento Final da II CONAE reconhece que o Brasil tem uma grande 

dívida com os profissionais da educação e que, também, não há como alavancar o 

desenvolvimento educacional tão alardeado e cobrado por todos sem o 

enfrentamento direto dessa situação. 

Falar de valorização dos profissionais da educação significa falar, entre outras 

coisas, de: formação, remuneração, carreira e condições de trabalho. Isso, por sua 

vez, implica diretamente em: financiamento, ingresso, plano de carreira, avaliação, 

controle social, segurança e políticas de colaboração entre os entes federados. 

Tudo isso perpassa por (ou suscita) outro debate: ―quem são os profissionais 

da educação?‖ 

Segundo Monlevade (1995), desde os jesuítas (os primeiros professores 

brasileiros), o quadro de profissionais da escola já era diversificado: ―Também 

diversamente do que se pensa e se escreve, os Jesuítas, que vieram com o primeiro 

governador geral, Tomé de Souza, não eram somente sacerdotes professores. Entre 

                                                           
 Licenciado em História pela UNIFAP, Especialista em Docência do Ensino Superior. 
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os seis religiosos liderados pelo Padre Manoel da Nóbrega, estavam dois ‗irmãos 

coadjutores‘‖. 

No aspecto legal, o Brasil já deu passos consideráveis para superar a visão 

reducionista e segregacionista que, no dizer de Monlevade, torna invisíveis os 

profissionais não docentes. 

A Constituição Federal de 1988, no inciso XXXII, do Artigo 7º (que trata dos 

direitos básicos dos trabalhadores urbanos e rurais), determina a ―proibição de 

distinção entre trabalho manual, técnico e intelectual ou entre os profissionais 

respectivos‖ (BRASIL, CF/88). 

Já o Artigo 206, que trata dos princípios do ensino, nos incisos V a VIII, além 

de falar dos planos de carreira e ingresso exclusivamente por concurso público, 

determina que a valorização deve acontecer mediante o pagamento de ―piso salarial 

profissional para os profissionais da educação escolar pública (...)‖. 

É importante observar que o texto é genérico – ―profissionais da educação‖ –, 

não reduzindo a obrigatoriedade de pagamento do piso salarial apenas aos 

―profissionais do magistério‖. 

Outro instrumento importante nesse contexto é a Resolução nº 02, de 28 de 

maio de 2009, do Conselho Nacional de Educação. Além de definir quem são os 

profissionais do magistério, essa Portaria faculta aos sistemas de ensino ―a extensão 

dos dispositivos da presente Resolução aos demais profissionais da educação‖, 

podendo ―aplicá-los em planos de carreira unificados ou próprios, sem nenhum 

prejuízo aos profissionais do magistério‖. 

Atentar a estes dispositivos é fundamental no enfrentamento do crescente 

processo de terceirização do ensino público (caixa escolar e contratos, por 

exemplo), evidente forma de desvalorização e precarização dos profissionais da 

educação. 

Além desses dispositivos jurídicos, o Plano Nacional de Educação, 

sancionado em julho/2014, propugna ―valorizar os (as) profissionais do magistério 

das redes públicas de educação básica de forma a equiparar seu rendimento médio 

ao dos (as) demais profissionais com escolaridade equivalente, até o final do sexto 

ano de vigência deste‖ (BRASIL, PNE/2014). 

O documento final da II Conferência Nacional da Educação afirma que: 

A valorização, incluindo as condições de trabalho e remuneração dos 
profissionais da educação, constitui pauta imperativa para a União, estados, 
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DF e municípios, como patamar fundamental para a garantia da qualidade 
de educação, incluindo a concretização das políticas de formação. (BRASIL, 
CONAE/2014). 

 

E adverte: 

É necessário superar a ideia, posta em prática em alguns estados e 
municípios, de modificar os planos de carreira em função do piso salarial 
para introduzir remuneração por mérito e desempenho, em detrimento da 
valorização da formação continuada e titulação ou, ainda, de vincular esta 
remuneração a resultados de desempenho dos educandos e professores 
nas avaliações internas e externas em âmbito municipal, estadual, distrital, 
federal e internacional nos testes próprios ou nacionais. Tais políticas têm 
colocado em risco a carreira do magistério e fragilizado o estatuto 
profissional docente. (IBDEM). 

 

São necessárias bastante atenção, sensibilidade e boa dose de competência 

técnica para garantir, em âmbito municipal, que, ao se elaborar metas e estratégias 

no que respeita à valorização dos profissionais da educação, feche-se, o máximo 

que puder, as aberturas para manobras político-administrativas que venham incorrer 

em prejuízos para os trabalhadores, como tem acontecido em relação ao pagamento 

do piso salarial nacional dos professores.  

Neste caso, além de questionar judicialmente (sem sucesso) tanto a 

constitucionalidade da lei quanto a fórmula de cálculo do reajuste, vários governos, 

tanto estaduais quanto municipais, ignoraram a Lei que instituiu o PSPN e, mesmo 

depois do prazo legal (31 de dezembro de 2009), fizeram alterações nos planos de 

carreira dos servidores e incorporaram gratificações como forma de garantirem o 

pagamento do piso. 

Ainda em relação ao pagamento do PSPN, vale fazer três ressalvas 

importantes: 1) o piso refere-se apenas ao profissional do magistério em início de 

carreira (classe A).  Não existe piso salarial das classes B, C, D, E e F. A 

remuneração dos professores dessas classes é definida no plano de carreira; 2) o 

pagamento do piso salarial inicial não pode servir de pretexto para achatamento de 

salário das classes subsequentes, principalmente porque a lei determina que o piso 

deve ser pago ―salvaguardadas as vantagens daqueles que percebem valores acima 

do referido nesta lei‖. Leia-se: reajustes isonômicos e lineares – aliás, é outra 

determinação constitucional. E 3) o PSPN deve ser visto sempre como política meio, 

não como fim em si. Ao estipular um piso salarial inicial, o legislador não teve como 

objetivo determinar que esse seja o máximo que o profissional do magistério em 
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início de carreira deva receber. Pelo contrário, o próprio Plano Nacional, já 

mencionado, estipula como meta igualar o salário desses profissionais ao das 

demais categorias com formação acadêmica equivalente.  

Portanto, é completamente equivocada e questionável a postura conformista 

comumente adotada pelos gestores e, até por muitos profissionais do magistério, de 

que cumpriram sua obrigação ao pagarem os reajustes anuais do PSPN. A política 

de valorização dos profissionais do magistério, no que tange à remuneração 

especificamente, vai muito além.  

No caso de Laranjal do Jari, merecem destaque: a Promulgação, em 2011, da 

Lei Nº 395/2011, que institui o Plano de Carreira, Cargos e Remuneração dos 

Servidores da Educação Municipal (PCCR); o estabelecimento, em 2012, do 

Conselho Permanente de Valorização dos Profissionais da Educação Básica 

(CPVPEB) e a constituição, em 2013, do Fórum Permanente de Educação no âmbito 

municipal, além da instituição e funcionamento dos demais conselhos em anos 

anteriores. 

Tudo isso é reflexo de um conjunto de fatores, nos quais se destacam: o 

processo de democratização do país a partir da Constituição de 1988, o 

fortalecimento das instituições organizadas, como os sindicatos e outros movimentos 

civis, a abertura (e o chamamento) para a participação popular através das várias 

conferências e audiências públicas a partir de 2003, e o amadurecimento político 

dos gestores (poucos ainda), sinalizando a compreensão destes em relação à 

importância da articulação do poder público com os demais setores da sociedade no 

processo de construção da tão sonhada educação cidadã.  

Por ter a valorização do profissional da educação como colunas de 

sustentação a formação, a remuneração, a carreira e as condições de trabalho, 

torna-se necessário um grande esforço e esmerada atenção dos entes envolvidos 

para manterem permanente articulação entre si, atentando para, entre outras, as 

seguintes demandas: estabelecimento de plano de carreira para os profissionais não 

docentes, respeito ao preceito constitucional do acesso ao serviço público mediante 

concurso, transparência nos regimes e termos de colaboração entre os entes 

federados, formação inicial e continuada de todos os profissionais da educação (com 

a profissionalização dos ainda não profissionalizados) – para isso, devem ser 

celebradas parcerias entre os sistemas de ensino e as instituições de ensino 
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superior (IES), como o IFAP e a UNIFAP –, fortalecimento (inclusive com orçamento 

próprio) dos Conselhos da área da educação, regulamentação da função do 

coordenador pedagógico (quantos por escola? Progressão? Promoção? Férias?), 

revisão e atualização dos planos de carreira, plano de previdência próprio, plano de 

saúde, e a tão almejada dedicação do professor exclusivamente a uma instituição de 

ensino. 

No quesito particular da formação (tanto inicial quanto continuada) dos 

profissionais do magistério, há que se ressaltar dois pontos: 1) que isso não implique 

(como já aconteceu) na perca de direitos adquiridos, como férias e licenças 

remuneradas, e 2) que haja a devida preocupação com os princípios legais 

requeridos para tal formação, como, por exemplo, a exigência do modo presencial 

para a graduação, tolerando-se o modo à distância apenas para as especializações; 

rompendo com o antigo e, ao mesmo tempo atual, paradigma de se considerar as 

licenciaturas o ―primo pobre‖ dos bacharelados.  

 

Diagnóstico 

 

Porcentagem de professores da Educação Básica com curso superior 

Ano Com superior Sem licenciatura Com licenciatura 

2007 34,3% - 210 3,4% - 21 30,9% - 189 

2008 38,9% - 237 2% - 12 36,9% - 225 

2009 39,9% - 230 3% - 17 37% - 213 

2010 46% - 291 2,1% - 13 44% - 278 

2011 48,6% - 307 7% - 44 41,6% - 263 

2012 61,8% - 381 7,3% - 45 54,5% - 336 

2013 59,5% - 396 6% - 40 53,5% - 356 

Porcentagem de professores dos anos finais do Ensino Fundamental que tem licenciatura 
na área em que atuam 

Ano Total Com superior Sem licenciatura 
Com licenciatura na 
área em que atuam 

2009 100% - 315 37,1% -117 13,3% - 42 5,7% - 18 

2010 100% - 352 41,5% - 146 21% - 74 13,4% - 47 

2011 100% - 518 37,8% - 196 31,7% - 164 21,4% - 111 

2012 100% - 538 64,9% - 349 44,1% - 237 19,5% - 105 

2013 100% - 502 58,4% - 293 44,4% - 223 21,9% - 110 

Porcentagem de professores do Ensino Médio que tem licenciatura na área em que atuam 
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Ano Total Com superior Sem licenciatura 
Com licenciatura na 
área em que atua 

2009 100% - 73 90,4% - 66 12,3% - 9 5,5% - 4 

2010 100% - 83 89,2% - 74 31,3% - 26 27,7% - 23 

2011 100% - 94 93,6% - 88 83% - 78 68,1% - 64 

2012 100% - 103 100% - 103 86,4% - 89 70,9% - 73 

2013 100% - 96 100% - 96 84,4% - 81 68,8 – 66 

 

Professores por etapa/Professores do Ensino Fundamental 

Ano 
Ensino 

Fundamental 
Ensino Médio – 

Normal/Magistério 
Ensino Médio Ensino Superior 

2007 8,1% - 34 59,9% - 251 2,1% - 9 29,8% -125 

2008 9% - 38 54,8% - 232 1,9% - 8 34,3% - 145 

2009 8,7% - 37 54,9% - 234 1,6% - 7 34,7% - 148 

2010 0,7% - 3 57,3% - 255 1,1% - 5 40,9% - 182 

2011 1,1% - 5 52,5% - 236 4% - 18 42,4% - 192 

2012 0,9% - 4 28,1% - 122 13,6% - 59 57,4% - 249 

2013 1,1% - 5 29,5% - 130 13,4% - 59 55,9% - 246 

 

Professores por etapa/Professores da Educação Infantil 

Ano 
Ensino 

Fundamental 
Ensino Médio – 

Normal/Magistério 
Ensino Médio Ensino Superior 

2007 31,1% - 23 56,8% - 42 6,8% - 5 5,4% - 4 

2008 33,7% - 28 49,4% - 41 1,2% - 1 15,7% - 13 

2009 33,8% - 23 47,1% - 32 1,5% - 1 17,6% - 12 

2010 0% - 0 80% - 44 1,8% - 1  18,2% - 10 

2011 1,5% - 1 68,7% - 46 3% - 2 26,9% - 18 

2012 3% - 2 37,3% - 25 25,4% - 17 34,3% - 23 

2013 2,4% - 2 47,1% - 40 15,3% - 13 35,3% - 30 

Professores por etapa/Professores do Ensino Médio 

Ano 
Ensino 

Fundamental 
Ensino Médio – 

Normal/Magistério 
Ensino Médio Ensino Superior 

2007 0% - 0 7,6% - 6 0% - 0 92,4% - 73 

2008 0% - 0 8,9% - 8 0% - 0 91,1% - 82 

2009 0% - 0 9% - 8 0% - 0 91% - 81 

2010 0% - 0 8,4% - 8 2,1% - 2 89,5% - 85 

2011 0% - 0 4,9% - 5 1,9% - 2 93,2% - 96 

2012 0% - 0 0% - 0 1,6% - 2 98,4% - 120 

2013 0% - 0 0% - 0 0,9% - 1 99,1% - 112 
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Com base nos dados anteriores, verifica-se a evolução de professores com 
curso  superior no período de 2007 a 2013 atuando na Educação Básica. Porém, 
percebe-se que ainda há um número significativo de docentes sem licenciatura 
específica na área em que atuam, bem como professores sem licenciatura para 
atuação nos anos finais do Ensino Fundamental. 

 

 

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.  

 

ESTRATÉGIAS 

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; 

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; 

 
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; 

 
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; 

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; 
 

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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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; 

 

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 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; 

 

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; 

 

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; 

 

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; 

 

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; 

 

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; 

 

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; 

 

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. 

 

 

http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2004-2006/2004/Lei/L10.861.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2004-2006/2004/Lei/L10.861.htm
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Diagnóstico  

 

 

Fonte: MEC/ Inep/DEED/Censo Escolar/Preparação: Todos Pela Educação 

Considerando o gráfico acima, o percentual de professores da Educação 

Básica com pós-graduação lato sensu ou stricto sensu está 35,1% (trinta e cinco 

vírgula um por cento) abaixo da meta nacional.  

Porcentagem de professores da Educação Básica com Pós - Graduação/Rede 

Ano Federal Estadual Municipal Privada 

2011 59,1% - 13 8,9 – 34 9,5% - 26 2,4% - 1 

2012 75% - 24 11,2% - 41 11,7% - 30 8,1% - 3 

2013 66,7% - 22 12,9% - 47 11% - 33 6,5% - 2 

Tipo de pós – graduação 

Ano Especialização Mestrado Doutorado 

2007 3,8% - 23 0,3% - 2 0,0% - 0 

2008 5,9% - 36 0,7% - 4 0,0% - 0 

2009 5,7% - 33 0,2% - 1 0,0% - 0 

2010 6,3% - 40 0% - 0 0,0% - 0 

2011 9,5 – 60 0,5 – 3 0,0% - 0 

2012 13,5% - 83 1% - 6 0,2% - 1 

2013 13,4% - 89 0,9% - 6 0,2% - 1 



PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – 2015/2025 

PME- Construindo uma Década de Avanços! 
Laranjal do Jari-AP 

 132 

 O percentual de professores com pós-graduação lato sensu está abaixo da 

meta nacional, exceto na rede federal, cujo percentual ultrapassa a meta em 16% 

(dezesseis por cento). Entretanto, em relação a formação em stricto sensu o índice 

no município não atinge meio ponto percentual, tornando o alcance da meta um 

grande desafio. 

 

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.  

Estratégias:  

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; 

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;  

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;  

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 

http://www.portaldoprofessor.gov.br/
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formato acessível, podendo ainda haver a socialização da produção pedagógica 

de todo profissional da educação; 

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;  

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; 

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. 

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. 

Diagnóstico 
 
 
 

 
 
 Analisando os resultados sobre o salário dos professores da educação básica 
nas redes públicas estadual e municipal em comparação a outros profissionais não 
docentes com escolaridade equivalente é possível afirmar que no Brasil, de modo 
geral, os professores recebem o equivalente a 72% (setenta e dois por cento) em 
relação aos demais profissionais. Quanto ao Estado, o salário dos docentes 
ultrapassa os 100% (cem por cento) na mesma comparação, no município essa 
comparação fica em média 74,7% (setenta e quatro vírgula sete por cento). 
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PORCENTAGEM DE PROFESSORES POR QUANTIDADE DE ESTABELECIMENTOS EM QUE 

TRABALHAM 

Rede Pública /Total 

Ano 1 estabelecimento 2 estabelecimentos 3 ou mais estabelecimentos 

2007 85,6% - 486 13,9% - 79 0,5% - 3 

2008 79,9% - 468 17,2%- 101 2,9% - 17 

2009 78,3% - 436 18,8% - 105 2,9% - 16 

2010 77,9% - 478 20,2% - 124 2% - 12 

2011 78,7% - 472 19,7% - 118 1,7% - 10 

2012 79,6% - 468 19,9% - 117 0,5 – 3 

2013 83,5% - 536 16,4% - 105 0,2 – 1 

   
A tabela anterior mostra que o número de professores com dois ou mais 

vínculos vem diminuindo desde 2010 
 

 

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.  

Estratégias:  
 
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; 

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; 
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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; 

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; 

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;  

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; 

18.7 garantir que o número de servidores efetivos da educação seja igual ou 
superior a 90% (noventa por cento); 

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. 

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. 

 

Diagnóstico 

 

EXISTÊNCIA DE PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS 

REDE ESTADUAL SIM LEI Nº 0949/2005 – GEA 

REDE MUNICIPAL SIM LEI Nº 395/2011 – GAB/PLMJ 

 

Os dados da tabela mostram que tanto o estado do Amapá quanto o 
município de Laranjal do Jari possuem Plano de Cargos, Carreira e Remuneração – 
PCCR. Entretanto, ambos necessitam de reformulação para atender todos os 
profissionais da educação. 

PORCENTAGEM DE PROFESSORES DA REDE PÚBLICA OCUPANTES DE CARGOS DE 
PROVIMENTO EFETIVO 

Rede Pública 

ANO Total Municipal Estadual Federal 

http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2007-2010/2008/Lei/L11738.htm
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2011 77,3% - 464 90,9% - 249 71,1% - 273 100% - 22 

2012 74,7% - 439 86,7%- 222 68,5% - 250 100% - 32 

2013 65% - 417 66,3% - 199 66,5% - 242 87,9% - 29 

Fonte: MEC/Inep/DEED/Censo Escolar/Preparação: Todos pela Educação 

 

O percentual de professores com cargo efetivo no município de Laranjal do 

Jari ultrapassa os 50% (cinquenta por cento) nas três esferas, chegando a atingir 

quase 90% (noventa por cento) na rede federal. Entretanto as redes municipal e 

estadual necessitam aumentar o seu índice em aproximadamente 25% (vinte e cinco 

por cento) para atingir o recomendado pela Lei de Responsabilidade Fiscal.  

 

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. 

Estratégias: 

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 de efetivo e estejam em exercício e 
articular para que a rede pública estadual de ensino promova o cumprimento 
desta 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; 

http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Constituicao/Constituicao.htm#art206viii
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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 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; 

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; 

19.5 garantir gratificação de interiorização aos profissionais de educação municipal 
conforme legislação específica; 

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; 

19.7 considerar as especificidades socioculturais das escolas do campo e das 
comunidades indígenas e quilombolas no provimento de cargos efetivos para 
essas escolas; 

 

 
 
 
A – FINANCIAMENTO DA EDUCAÇÃO 
 
 

FINANCIAMENTO, GESTÃO EDUCACIONAL E REGIME DE COLABORAÇÃO 

 

José Ribamar Pereira 

 

―A cooperação exige entendimento mútuo entre os entes federativos e a 

participação supõe a abertura de novas arenas públicas de deliberação e mesmo de 

decisão no que toca aos cidadãos‖ (CURY, 2005). 

A complexidade dos problemas educacionais em um país como o Brasil, de 

dimensão continental, dotado de uma rica pluralidade cultura e igualmente plural em 
                                                           
 Licenciado em Letras, Especialista em Pedagogia Escolar. 
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problemas sociais; aponta para a necessidade de se construir um projeto de nação, 

cujo diagnóstico levante questões sobre financiamento, gestão educacional e regime 

de colaboração entre os entes federados.    

A questão sobre o financiamento da educação ao longo da história 

educacional brasileira tem gerado debates entre teóricos, profissionais da educação 

e sociedade. O Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e da 

Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - está no epicentro dessas 

discussões. Previsto para durar 14 anos, o FUNDEB pretende, na visão de seus 

proponentes, corrigir as falhas identificadas no decurso do FUNDEF, como a 

exclusão da Educação Infantil, EJA e Ensino Médio e de seus profissionais. 

Atualmente, esse principal instrumento de transferência de recurso para a Educação 

Básica representa um avanço ante o FUNDEF, ao resgatar o conceito de educação 

básica e ao fortalecer o controle social. Porém manteve a desigualdade quanto às 

condições de atendimento às demandas educacionais no País, uma vez que em 

ambas as experiências de fundos contábeis a ação redistributiva é limitada ao 

âmbito de cada Estado, o que fica devendo quando se toma como referência de 

pacto federativo, a colaboração em que se tem por perspectiva a consolidação de 

um paradigma de qualidade para educação, válido para todo o território nacional, 

sobretudo em um País como o nosso em que se verificam enormes diferenças, do 

ponto de vista da capacidade financeira, entre os estados e entre municípios de 

cada unidade federativa. 

São evidentes dois principais problemas dessa política de fundos que 

explicitam a ausência de enfretamento das desigualdades regionais: 1) a 

inexistência de um valor mínimo por aluno que assegure um ensino de qualidade e 

que impeça as disparidades regionais; 2) embora o fundo seja único no âmbito de 

cada unidade da Federação, os alunos permanecem atendidos por duas redes 

distintas, com padrões de funcionamento e de qualidade distintos e que dificilmente 

conseguem estabelecer um regime de colaboração.  

No Estado do Amapá esses dois problemas são perceptíveis, em geral, as 

estruturas das escolas estaduais são melhores; há regularidade no fornecimento de 

merenda escolar de boa qualidade (exceto em período de ingerência administrativa), 

além de remuneração dos profissionais da educação mais elevada em relação aos 

servidores da rede municipal.  
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Outro contraponto diz respeito ao aumento do público do ensino médio, assim 

como a redução no nível fundamental tem consequências diretas para as finanças 

Estaduais e Municipais, respectivamente. Ainda que se tenha como referência o 

valor mínimo por aluno, o que pressupõe a adequação do provimento financeiro das 

demandas assumidas pelo critério de equidade, a garantia de condições objetivas 

para a inserção, permanência e bom desempenho escolar, no novo quadro do 

ensino médio, mas também na educação infantil e no ensino fundamental, exige a 

negociação de uma política de infraestrutura e de serviços que favoreça as 

especificidades de cada etapa da educação escolar, inclusive de arquitetura 

apropriada, além de recursos de apoio didático em conformidade com as práticas 

pedagógicas desenvolvidas em cada nível e modalidade de ensino. Trata-se de um 

conjunto de intervenções que interessam tanto aos Estados quanto aos Municípios, 

uma vez que a qualidade da ação educativa que é promovida durante uma 

determinada fase da escolarização tem, necessariamente, repercussões nas 

demais. Para efeito de ilustração do problema em questão, em 2014, Laranjal do Jari 

utilizou 98% do recurso do FUNDEB para folha de pagamento, impossibilitando o 

município de fazer qualquer investimento, com esse recurso, na rede de ensino 

municipal.  

Vale ressaltar que as expectativas que se lançam sobre o FUNDEB, 

especialmente no que concerne à diminuição da desigualdade entre a rede estadual 

e as redes municipais de cada estado, devem ser tratadas conjuntamente com o 

desafio que é posto ao acompanhamento do financiamento da educação em geral. 

Sobre esse assunto Davies (2006) afirma que a exigência constitucional de 

aplicação do percentual mínimo dos impostos tem sido burlada sistematicamente de 

inúmeras maneiras, inclusive pelo governo federal, o que permite concluir que não 

adianta criar fundos ou até aumentar recursos para a educação se não houver 

garantia de que serão aplicados nos fins devidos.  

Tal observação recai sobre o papel dos sistemas de educação nessa nova 

conjuntura de gestão educacional em que os problemas quanto à fiscalização do 

cumprimento dos investimentos constitucionais em educação são de domínio 

público, ou deveria ser, o que impõe o desafio do controle social sobre o uso das 

verbas da educação, algo que o Conselho do FUNDEB e os demais órgãos de 

controle local, por várias dificuldades operacionais, não cumprem de forma efetiva 
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os objetivos anunciados pelo fundo, favoráveis à melhoria da qualidade da educação 

pública em todos os seus âmbitos.  

Seja por insuficiência de recurso ou por deficiência na aplicação ou 

fiscalização do erário destinado à educação, o fundo contábil, bem como o 

financiamento advindo de programas federais como o Programa Dinheiro Direto na 

Escola - PDDE, ainda não garantem à gestão educacional um desempenho 

satisfatório, principalmente, no Ensino Médio, modalidade que vem apresentando 

estagnação de baixo rendimento, segundo o Índice de Desenvolvimento da 

Educação Brasileira - IDEB. Além das lacunas deixadas pelos fundos e programas 

financeiros; estes vulneráveis aos pacotes econômicos que visam redução de gastos 

na educação; o problema se agrava com o sucateamento de equipamentos básicos 

de trabalho ou ausência de tecnologias modernas, eficientes e necessárias a boa 

gestão educacional.  

Certamente que apenas a implantação de ferramentas tecnológicas não 

garante o sucesso da gestão educacional, mas ajudaria as secretarias estaduais e 

municipais de educação a conquistarem maior eficiência no planejamento, controle e 

monitoramento de suas ações em seus respectivos sistemas de ensino. As 

limitações da gestão educacional no Município de Laranjal do Jari, por exemplo, 

pode ser evidenciada na ausência de um banco de dados atualizado que oriente o 

planejamento, tomadas de decisões e, consequentemente, forneça informações 

para ampliação de políticas públicas educacionais. A busca de uma boa qualidade 

na educação perpassa pela eficiência da gestão de todo o sistema educacional.  

Quanto ao regime de colaboração entre os entes federados: união, estados e 

municípios, constata-se que, do ponto de vista formal, há uma significativa atenção 

ao regime de colaboração como estratégia, na área da educação, para nortear a 

relação entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios. O que fica 

perceptível no contexto das práticas sociais que se desenvolvem entre os entes 

federados é que, apesar de todas as possibilidades mencionadas, tem-se, ainda, 

pouca cooperação efetiva entre estas instâncias de governo, situação que propicia o 

crescimento das desigualdades regionais e a ocorrência de ações superpostas ou 

de omissões nessa relação (SARI, 2007). Desta feita, há de se reconhecer que são 

muitos os desafios para a consolidação do regime de colaboração, dentre os quais, 

Sari (2007, p.5-6) sintetiza com os exemplos a seguir: a) a falta de articulação para o 
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atendimento à demanda da educação básica, em todas as suas etapas e 

modalidades; b) a falta de apoio efetivo da União e dos Estados à organização dos 

sistemas municipais de ensino, conforme o previsto no PNE (Cap. V, item 11.3.2, 

meta 21); c) a ausência de articulação entre os conselhos normativos das diversas 

instâncias, para a discussão das normas de interesse comum; d) as dificuldades na 

integração de Estados e Municípios para a elaboração dos planos decenais de 

educação.  

Com efeito, a concepção de federalismo em que se vislumbra ações 

pactuadas entre as esferas de poder suscita a discussão sobre a imprescindibilidade 

do papel das instâncias de mediação entre sociedade e Estado. Nesse sentido, 

considera-se pertinente a assertiva de França (2002, p.71-72), de que uma condição 

importante para que o Regime de Colaboração se exerça no seu verdadeiro sentido 

é que os municípios instituam seus sistemas de ensino, pois estes dialogarão com 

os sistemas estaduais e com o da União sem subordinação ou hierarquia. Trata-se 

de uma relação entre iguais, que dividem, compartilham e trabalham em conjunto, 

segundo normas fixadas em legislação e regras acertadas em mesa de negociação, 

para chegar a deliberações compartilhadas.  

Portanto, dentro dessa concepção de partilha e trabalho conjunto, as metas 

do Plano Municipal de Educação – PME, ora em construção em Laranjal do Jari-AP, 

devem convergir para superação dos entraves no financiamento, gestão educacional 

e regime de colaboração entre os entes federados, visando estabelecer estratégias 

para ajudar o Brasil a atingir suas metas educacionais no próximo decênio.  

 

Diagnóstico 
 
 
 
 

 
IDENTIFICAÇÃO DO FINANCIAMENTO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL POR FONTE DE RECURSOS 

 

ANO 2010 2011 2012 2013 2014 

MEC/FNDE/FUND
EB 

12.715.584,26 16.066.660,38 16.769.361,95 17.845.543,95 22.316.471,82 

MEC/FNDE/PDE'S/
PMLJ 

5.913,30 7.485,60 5.907,60 11.880,00 6.090,00 
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Fonte: SIOPE 

 
 
 
 

 
Fonte: SIOPE 

 
 
 
 

PNATE 10.983,52 2.362,76 ____ ____ ____ 

PTA ___ 196.020,00 1.530.151,72 ____ 4.554.571,70 

TESOURO 
MUNICIPAL 

33.698,40 129.369,52 91.025,64 175.961,56 ____ 

SALÁRIO 
EDUCAÇÃO 

193.842,97 267.039,03 285.259,49 324.431,48 427.076,04 

TOTAL DO 
FINANCIAMENTO 
DA EDUCAÇÃO 

13.604.527,65 18.100.442,99 22.187.059,15 19.735.940,10 29.686.447,13 

Média de 
financiamento 
FUNDEB por 

aluno/ano 

2.018,03 2.687,63 3.011,74 2.780,98 3.447,09 

Média de 
financiamento 

total por 
aluno/ano 

2.159,11 3.027,84 3.984,74 3.075,57 4.585,49 

IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS MUNICIPAIS EDUCACIONAIS POR ETAPA DE ENSINO 

ANO 2010 2011 2012 2013 

CRECHE ---- --- 1.962.302,06 4.785.616,64 

PRÉ-ESCOLA 1.099.038,69 2.019.285,56 4.569.887,27 2.330.552,84 

ENSINO FUNDAMENTAL 14.619.169,26 12.117.628,48 13.464.077,77 15.288.868,61 

EDUCAÇÃO DE JOVENS E 
ADULTOS 

42.040,88 2.116.848,8 667.095,68 1.768.890,45 

EDUCAÇÃO ESPECIAL 175.274,00 518.851,15 89.144,00 52.700,00 

DESPESAS VINCULADAS AO 
SALÁRIO EDUCAÇÃO 

193.842,97 266860,6 295.903,19 336.431,48 

OUTROS 4.309,76 ___ ___ ___ 

TOTAL DE DESPESAS 16.133.675,56 17.039.474,59 21.048.409,97 24.563.060,02 
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IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS MUNICIPAIS EDUCACIONAIS POR CATEGORIA 

DESPESAS CORRENTES 

ANO 2010 2011 2012 2013 2014 

SERVIDORES DO 
MAGISTÉRIO 

7.250.827,97 9.639.996,22 10.068.433,00 10.709.750,26 14.269.961,36 

%  Em relação ao 
recurso do 
FUNDEB 

57,02 60,00 60,04 60,01 63,94 

%  Em relação ao 
recurso da 
educação 

53,30 53,26 45,38 54,27 48,07 

SERVIDORES DE 
APOIO A 

EDUCAÇÃO 
5.086.251,28 6.426.664,15 6.712.288,67 7.139.833,51 7.622.083,74 

%  Em relação ao 
recurso do 
FUNDEB 

40,00 40,00 40,03 40,01 34,15 

%  Em relação ao 
recurso da 
educação 

37,39 35,51 30,25 36,18 25,68 

SERVIDORES DA 
EDUCAÇÃO EM 

GERAL 
12.337.079,25 16.066.660,37 16.780.721,67 17.849.583,77 21.892.035,10 

%  Em relação ao 
recurso do 
FUNDEB 

97,02 100,00 100,07 100,02 98,89 

%  Em relação ao 
recurso da 
educação 

90,68 88,76 75,63 90,44 74,34 

ALIMENTAÇÃO 
ESCOLAR 

356.340,00 462.840,00 1.297.136,42 694.480,00 630.060,00 

%  Em relação ao 
recurso do PNAE 

100 100 232,20 121,08 100 

MATERIAL DE 
EXPEDIENTE 

1.983.009,28 1.494.154,62 175.578,25 933.844,65 
 

%  Em relação ao 
recurso do 
FUNDEB 

15,60 9,30 1,05 5,23 0,00 

ARRENDAMENTO
/ 

SERV/LOCOMOÇ
ÃO 

512.778,22 135.699,95 769.054,77 298.929,81 
 

%  Em relação ao 
recurso do 
FUNDEB 

4,03 0,84 4,59 1,68 - 

SUB TOTAL 15.189.206,75 18.159.354,94 19.022.491,11 19.776.838,23 22.699.617,89 

 
Fonte: SIOPE 
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IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS MUNICIPAIS EDUCACIONAIS POR CATEGORIA 

DESPESAS DE INVESTIMENTOS 

ANO 2010 2011 2012 2013 2014 

EQUIPAMENTOS 
PERMANENTES 

152.458,40 298.120,00 63.616,80 228.456,30 --- 

OBRAS E 
MANUTENÇÃO 

792.010,41 645.830,68 1.962.302,06 4.557.765,49 ---- 

SUB TOTAL 944.468,81 943.950,68 2.025.918,86 4.786.221,79 ----- 

TOTAL DE 
DESPESAS 

VINCULADA A 
PMLJ 

16.133.675,56 19.103.305,62 21.048.409,97 24.563.060,02 22.699.617,89 

MEC / FNDE / 
PDE`S ESCOLA 

288.165,20 390.437,90 440.035,20 529.365,90 385.244,57 

%  Em relação ao 
recurso do 
FUNDEB 

2,3 2,4 2,6 3,0 1,7 

%  Em relação ao 
recurso da 
educação 

2,1 2,2 2,0 2,7 1,3 

TOTAL DE 
DESPESAS COM 

EDUCAÇÃO 

16.421.840,76 19.493.743,52 21.488.445,17 25.092.425,92 23.084.862,46 

Fonte: SIOPE 

As tabelas mostram que a educação no município de Laranjal do Jari 
depende quase que exclusivamente de recurso federal. Nos últimos anos, o repasse 
do FUNDEB foi revertido apenas para pagamento dos servidores. Para resolver 
essa problemática é necessário aumentar a arrecadação municipal, reduzir gastos, 
ampliar o número de matrículas, eficiência no gerenciamento dos recursos humanos 
e financeiros.  

 

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. 
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Estratégias: 

20.1 assegurar em lei específica, até o 2º (segundo) ano de vigência deste PME, no 

mínimo, 10% dos recursos devidos ao Município como royalty‘s 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;  

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; 

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;  

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, 

Assembléia Legislativa e o Tribunal de Contas do Estado;  

20.5 articular, em regime de colaboração com o poder legislativo municipal, o 

governo do estado, a bancada parlamentar federal e Assembléia 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; 

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 

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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federados, considerando as diferenças e especificidades do município de 

Laranjal do Jari; 

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);  

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; 

20.9 garantir o acompanhamento da arrecadação da contribuição social do salário-

educação e sua aplicação de forma transparente; 

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; 

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; 

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; 

http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Constituicao/Constituicao.htm#adctart60.
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/LEIS/L9394.htm#art75§1
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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; 

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; 

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; 

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; 

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; 

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. 

 
 
B – GESTÃO DEMOCRÁTICA 

 

GESTÃO DEMOCRÁTICA, PARTICIPAÇÃO POPULAR 

E CONTROLE SOCIAL 

Cláudio Chaves 

A partir da década de 1970, com as intensas lutas de diversos segmentos 

sociais brasileiros – e até de organizações internacionais – pelo fim do regime militar 

e da forte centralização do poder, o nível de consciência do povo foi aumentando e, 

por conseguinte, aumentaram também as pressões sobre os governantes, 

culminando com o processo de abertura política, oficialmente concretizado em 1988, 

com a promulgação da nova Constituição Federal que, em razão de todo esse 

                                                           
 Licenciado em História, Especialista em Docência do Ensino Superior. 
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contexto e pelo simbolismo da conquista, fora chamada pelo presidente da Câmara 

Federal, à época, deputado Ulysses Guimarães, de ―Constituição Cidadã‖. 

Embora tenha mantido vários resquícios restritivos e controladores de épocas 

anteriores, como o voto obrigatório, a restrição eleitoral aos conscritos do Serviço 

Militar, a inelegibilidade de analfabetos e a blindagem do Poder Judiciário ao 

controle externo, a nova Constituição trouxe avanços significativos nos campos 

social e político, como, por exemplo: o pluripartidarismo; a livre associação (inclusive 

em sindicatos e outras organizações classistas); a faculdade do voto aos 

analfabetos, aos jovens de 16 e 17, e aos maiores de setenta anos; o habeas-corpus 

e o habeas-data. O texto constitucional ainda assegura outros expedientes que 

possibilitam e legitimam a participação popular, como: o estabelecimento de 

diversos conselhos de acompanhamento e controle social e a exigência da 

realização de conferências e audiências públicas como requisitos legitimadores 

necessários à implementação de várias políticas de Estado. 

Nesse bojo, mais recentemente (2011), foi formulado e sancionado mais um 

instrumento de controle social: a Lei Nacional de Acesso à Informação Nº 12.527/11, 

que regulamenta o assunto, garantido na Constituição de 88. 

O Artigo 206 de nossa Carta Magna determina que ―o ensino será ministrado 

como base no princípio da gestão democrática‖, entre outros.  

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei 9394/96), em seu Art. 

14, determina que os sistemas de ensino, ao definirem as normas da gestão 

democrática: 

De acordo com suas peculiaridades, deverão assegurar a participação dos 
profissionais da educação na elaboração do projeto pedagógico da escola e 
a participação das comunidades escolar e local em conselhos escolares ou 
equivalentes. 

 

Essa mesma lei, em seu Art. 15, determina ainda que os sistemas de ensino 

deverão assegurar ―às unidades escolares públicas de educação básica que os 

integram progressivos graus de autonomia pedagógica e administrativa e de gestão 

financeira‖. 

Já o Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 8.069/90) assegura ao aluno o 

direito à contestação de critérios avaliativos e, aos pais ou responsáveis, ―participar 

da definição das propostas educacionais‖. 
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O PNE – Plano Nacional da Educação, por sua vez, apresenta como uma de 

suas metas (19) ―assegurar condições, no prazo de 2 (dois) anos, para a efetivação 

da gestão democrática da educação, associada a critérios técnicos de mérito e 

desempenho e à consulta pública à comunidade escolar, no âmbito das escolas 

públicas, prevendo recursos e apoio técnico da União para tanto. 

Nesse particular, Laranjal do Jari se antecipou ao PNE (aprovado somente 

em 2014) ao implantar a Gestão Escolar Democrática, através da Lei municipal 

324/2009-GAB/PLJ. 

Evidentemente, a lei, como tudo que é realizado pelo ser humano, carece de 

ajustes que a própria comunidade escolar deve apontar, auxiliando o poder público 

municipal no aperfeiçoamento desta. 

Para alcançar a meta 19, o Plano Nacional de Educação estabelece algumas 

estratégias, como:  

 priorizar repasses federais para os municípios que já se tenham 

adequado às exigências do PNE neste quesito (Gestão Democrática) – e Laranjal já 

se adequou (aliás, se antecipou); 

 estabelecer os conselhos de acompanhamento e controle (FUNDEB, 

CAE, CPVPEB e Conselho Municipal de Educação) e do Fórum Municipal 

Permanente de Educação – requisitos também já cumpridos pelo município; 

 oferecer apoio financeiro e logístico, como prédios e mobílias 

adequados para funcionamento desses colegiados e transporte para o 

deslocamento dos seus integrantes onde se fizerem necessárias suas presenças; 

 promover a autonomia pedagógica, administrativa e financeira das 

escolas; 

 estimular o fortalecimento dos grêmios estudantis, garantindo, 

inclusive, espaços para o seu funcionamento; 

 favorecer a participação dos discentes e seus familiares na construção 

do projeto pedagógico das escolas e na avaliação dos funcionários; e 

 promover cursos de capacitação e aperfeiçoamento para os integrantes 

de todos os conselhos, inclusive o escolar. 

Do ponto de vista legal, o município de Laranjal do Jari está à frente de 

muitos no Estado, incluindo a capital; embora, saiba-se que a gestão democrática da 
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educação e o controle social requerem ações que vão muito além da constituição de 

instrumentos legais. 

O Documento Final da II Conferência Nacional da Educação, realizada 

em 2014, destaca que ―romper com a lógica da participação restrita requer a 

superação dos processos de participação que não garantem o controle social dos 

processos educativos, o compartilhamento das decisões e do poder, configurando-

se muito mais como mecanismo legitimador de decisões já tomadas centralmente‖. 

Esta afirmação mostra que, muito mais do que dos mecanismos legais, o 

sucesso da gestão democrática da educação depende da atuação prática, 

consciente, integrada e bem articulada do restante da sociedade entre si e com o 

poder público através, de entre outros, os mecanismos já aqui mencionados. 

O papel dos docentes enquanto agentes de transformação é decisivo 

nesse processo. 

Salvo a parte legal, praticamente tudo – a organização e funcionamento 

dos conselhos, a elaboração do regimento escolar, a organização do grêmio 

estudantil, a coordenação do processo de escolha dos gestores, o funcionamento 

dos conselhos – depende muito da competência técnica, da capacidade de 

articulação e mobilização, da consciência de si como sujeito e, acima de tudo, da 

ação política espontânea dos profissionais que atuam na educação pública. Aliás, 

até mesmo os instrumentos legais já existentes são, em grande medida, frutos 

diretos dessa atuação. 

O atual momento é de chamamento da sociedade ao comprometimento. 

Não deve haver espaço nem tempo para negligência, como destaca Castro (2004): 

―Cada sociedade tem a educação que quer. A nossa é péssima, antes de tudo, 

porque não fazemos a nossa parte‖. 

Tornar a gestão escolar, a escola como um todo – e, por conseguinte – a 

sociedade brasileira em geral democráticas de fato, mais que necessidade, é um 

dever moral da presente e futuras gerações, uma dívida com aqueles que, quer no 

campo das ideias quer da força, foram até as últimas consequências, muitos 

empenhando a própria vida, no auspicioso desiderato da pátria livre, democrática, 

soberana e emancipadora.  
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Diagnóstico 
 
 
 

INSTRUMENTO 

REDE 

ESTADUAL MUNICIPAL 

Conselho do CACS/FUNDEB. X X 

Conselho de Alimentação Escolar – CAE. X X 

Conselho Escolar com diretoria eleita pela 
comunidade escolar. 

__ X 

Conselho de Educação. X X 

Eleição para gestor escolar com 
participação de todos os segmentos da 
comunidade escolar. 

__ X 

Escola com autonomia administrativa 
financeira. 

X __ 

Fórum Permanente de Educação. X X 

 Fonte: SEMED 

Sobre a meta 21 o município de Laranjal do Jari avançou consideravelmente 

em relação ao que a legislação nacional prevê, exceto no quesito que se refere a 

autonomia financeira das unidades escolares.  

 

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. 

ESTRATÉGIAS: 

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 recurso 
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financeiro, espaço físico adequado, equipamentos e meios de transporte para 
visitas à rede escolar;  

21.2 garantir a disponibilidade dos Presidentes dos conselhos: CACS/ FUNDEB, 
CPVPEB e CAE; 

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; Alterado 
pela Lei 435/2016 – GAB/PLJ – Lei da Gestão Democrática. 

21.4 garantir que a emissão de parecer do Poder Legislativo, em relação à 
prestação de contas dos recursos da educação, estejam condicionados ao 
parecer do CACS/FUNDEB e CAE; 

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; 

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; 

21.7 garantir mensalmente a prestação de contas parcial dos recursos da educação 
ao CACS/FUNDEB na forma da lei; 

21.8 garantir autonomia financeira (para custear despesas, assessoria jurídica e 
contábil independentes), aos órgãos colegiados municipais: CACS, CAE, CME 
e CPVPEB, para análise das prestações de contas; 

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; 

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; 

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; 

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; 

21.13 assegurar para a equipe gestora das unidades escolares formação continuada 
em gestão escolar; 

21.14 garantir juntamente com a instituição do PME a constituição do Fórum 
Municipal Permanente de Educação, com o intuito de monitorar sua execução; 
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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; 

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; 

21.17 favorecer processos de autonomia pedagógica, administrativa e de gestão 
financeira nos estabelecimentos de ensino. 

 

C - GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS SISTEMAS DE ENSINO   

Diagnóstico  

INSTRUMENTO 

REDE 

ESTADUAL MUNICIPAL 

Existem padrões de qualidade arquitetônicos e 
pedagógicos de funcionamento das unidades 
escolares? 

Não Não 

Existe planejamento formal de adequação das 
escolas? 

Não Não 

Existe formalmente o tombamento patrimonial 
de móveis e imóveis da educação? 

Não Não 

Existem formalmente padrões de qualidade para 
os serviços prestados pelas instituições da 
educação? 

Não Não 

Existe instrumento de avaliação do grau de 
satisfação de usuários em relação aos serviços 
educacionais? 

Não Não 

Existe instrumento de avaliação do grau de 
satisfação dos servidores da educação? 

Não Não 

Existe formalmente política de comunicação e 
integração dos sistemas de ensino? 

Não Não 

Existe formalmente agenda dos sistemas de 
ensino para discussões e monitoramento dos 
processos educacionais? 

Não Não 

Existe formalmente normas para concessão de 
licenças dos servidores nos sistemas de 
ensino? 

Não Não 

Existem formalmente normas de processos 
administrativos e disciplinares dos servidores 
nos sistemas de ensino? 

Não Não 

Existem formalmente normas de certificação 
para aferir apto, inapto, ou readequação ao 
trabalho dos servidores nos sistemas de 
ensino? 

SIM NÃO 

                                                                                                                                      Fonte: SEMED 



PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – 2015/2025 

PME- Construindo uma Década de Avanços! 
Laranjal do Jari-AP 

 154 

 

 

Aprimorar a gestão dos sistemas de ensino. 

Estratégias: 

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;  

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; 

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; 

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; 

22.5 modernizar os recursos tecnológicos das escolas até o final do 3º (terceiro) ano 

de vigência deste PME;  

22.6 garantir o tombamento patrimonial da rede municipal de educação no primeiro 

ano de vigência deste PME; 

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; 

22.8 implantar no 1º (primeiro) ano de vigência deste PME a política de comunicação 

e integração dos sistemas de ensino; 

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; 

22.10 implantar no 1º (primeiro) ano de vigência deste PME instrumento de 

monitoramento da qualidade de serviço prestado pelas escolas; 
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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; 

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; 

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; 

22.14 criar no 1º (primeiro) ano de vigência deste PME e alimentar web site 

específico das ações do sistema municipal de educação; 

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; 

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; 

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; 

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; 

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); 

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. 

22.21 garantir a partir do 1º (primeiro) ano de vigência deste Plano, instrumento 

formal para concessão de licenças, processos administrativos e disciplinares, 
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bem como certificação para aferir apto, inapto e ou readequação dos servidores 

nos sistemas de ensino. 
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ESTADO DO AMAPÁ 
PREFEITURA DE LARANJAL DO JARI 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
GABINETE DA SECRETÁRIA 

 

PORTARIA Nº 023/14 – GAB/SEMED/PMLJ, 25 de Março de 2014. 

A Ilustríssima Senhora Angelina Conceição Souza, Secretária Municipal de Educação do 
Município de Laranjal do Jari-AP, usando das atribuições que lhes são conferidas por Lei. 

Considerando o disposto no artigo 214 da Constituição Federal, inciso I do artigo 9º e inciso 
I do artigo 11 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional-9394/96; 

Considerando a necessidade da elaboração do Plano Municipal de Educação em 
consonância com o Plano Nacional de Educação. 

RESOLVE: 

Art. 1º - Instituir a Comissão Técnica de Elaboração do Plano Municipal de 
Educação de Laranjal do Jari/AP. 

Art. 2º - Composição da Comissão: 

Representante da Secretaria Municipal de Educação 

 Wagner Rodrigues de Oliveira;  

 Maria Ivoneide Assunção Silva; 

 Joséias Gomes Lopes; 

 Sônia Maria Pimenta Costa; 

 Gildomara Vieira Martins. 
Representante do Conselho Municipal de Educação 

 Chaguileny Leite Lima; 

 Lucia Regina Evangelista da Silva; 
Representante do Fórum Municipal de Educação 

 Cleineide Moreira Batista; 

 José Ribamar Pereira. 
Art. 3º - Esta portaria entra em vigor na data de sua assinatura e publicação. 

Art. 4º - Dê-se ciência, Registre-se, Publique-se e Cumpra-se. 

Laranjal do Jari, 23 de março de 2014. 

 

 

ANGELINA CONCEIÇÃO SOUZA 
Secretária municipal de Educação 
Dec. nª 0924/2013 – GAB-PMLJ 
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SEMED – Rua Emílio Médici, 2093 – Agreste – Laranjal do Jari – AP – CEP 68.920-000. 
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Licenciatura Plena em Pedagogia, Especialista em Gestão, Orientação e Supervisão 
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Secretaria Municipal de Educação. Professora da rede pública. 
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Licenciatura Plena em Pedagogia com habilitação em Orientação Escolar, 
Especialista em Gestão Escolar, Presidente do Conselho Municipal de Educação de 
Laranjal do Jari. Professora da rede pública. 

Cleber da Mota Cardoso 
Licenciatura Plena em Pedagogia com pós em Psicopedagogia, graduando em 
Gestão Pública; Secretário Municipal de Educação. Pedagogo da rede pública. 

Cleineide Moreira Batista 
Licenciatura Plena em Pedagogia, com habilitação em Orientação Educacional. 
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Gleibson da Gama Silva 
Formação Técnica em Informática pelo Instituto Federal do Amapá; 
Agente Administrativo da SEMED 

José Ribamar Pereira 
Licenciatura Plena em Letras, especialista em Pedagogia Escolar com habilitação em 
Orientação, Coordenação e Administração; membro do Fórum Municipal Permanente 
de Educação de Laranjal do Jari. Professor da rede pública. 

Joséias Gomes Lopes 
Licenciatura Plena em Pedagogia com habilitação em Supervisão Escolar, 
Especialista em Gestão Escolar, Técnica da SEMED. Professora da rede pública. 

Lúcia Regina Evangelista da Silva 
Licenciatura Plena em Pedagogia, Pós - graduada em Educação Especial e Inclusiva, 
vice-presidente do Conselho Municipal de Educação de Laranjal do Jari. Professora 
da rede pública. 

Maria Ivoneide Assunção e Silva 
Licenciatura Plena em Pedagogia, Especialista em Mídias na Educação e Gestão 
Escolar, Técnica da SEMED. Professora da rede pública. 
Sônia Maria Pimenta Costa 
Licenciatura Plena em Pedagogia com habilitação em Orientação Educacional, pós-
graduação em Mídias na Educação, coordenadora de Programas Educacionais da 
Secretaria Municipal de Educação- SEMED. Professora da rede pública. 

Wagner Rodrigues de Oliveira 
Professor, graduando em Administração Pública, Gerente de Politicas Educacionais 
da Secretaria Municipal de Educação – GPE/SEMED - Decreto 077/15-GAB/PLJ, 
Coordenador da comissão de elaboração do PME.  
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Reuniões de alinhamento dos Planos Municipais de Educação com o Plano 

Estadual de Educação 
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Ata da II Conferência para Elaboração do Plano Municipal de Educação – PME 
com profissionais da educação, alunos, pais, poderes executivo, legislativo e 
comunidade local. 

Às 09h04min do dia 30 do mês de abril do ano de 2015 no ginásio da Escola 
Municipal Raimunda Rodrigues Capiberibe os professores Chaguileny Leite Lima e 
José Ribamar Pereira, mestres de cerimônia, deram início ao evento. Foram citadas 
as entidades presentes, as quais foram dadas boas vindas e feito um breve relato 
sobre o que é o Plano Municipal de Educação e sua importância para a garantia da 
cidadania e o desenvolvimento da educação em nosso município. Após esse 
momento foi dado início a composição da mesa: Walber Queiroga de Souza (prefeito 
de Laranjal do Jari), Cleber da Mota Cardoso (secretário municipal de educação), 
Adolfo Bittencourt (representando a Promotoria de Justiça), Aldo Oliveira (presidente 
da Câmara de Vereadores), Eneida Furtado França (representando a educação 
pública estadual), Wagner Oliveira (coordenador da comissão de elaboração do 
Plano Municipal de Educação), Vinícius Campos (representando a educação pública 
federal), Cleber Pereira (representando os órgãos colegiados) e Cláudio Chaves 
(representando a sociedade civil organizada). Após a composição da mesa, os 
presentes foram convidados para cantar os hinos nacional, estadual e municipal. Em 
seguida houve o pronunciamento das autoridades presentes, iniciando pela fala do 
professor Claudio Chaves que iniciou sua fala se solidarizando com os professores 
dos diversos estados do país que neste momento encontram-se em greve para 
tentar assegurar um direito garantido em lei que é o piso salarial nacional. 
Mencionou que apesar de todos os problemas enfrentados no município, existem 
algumas metas constantes no Plano Nacional de Educação que a nível municipal já 
foram alcançadas. Concluiu seu discurso solicitando que antes da votação na 
câmara municipal, o PME passe por uma audiência pública. Dando continuidade, o 
Professor Cleber Pereira fez seu pronunciamento citando a importância desse 
momento histórico que o município vive, ressaltando que a construção do Plano é 
responsabilidade de cada cidadão, que é chegada a hora de fazer a diferença e 
dizer o que realmente se quer para a educação no município, enfatizando que para 
alcançar as metas propostas faz-se necessário maior investimento na área 
educacional. Em seguida o senhor Vinícius Campos se pronunciou dizendo que o 
IFAP hoje é uma realidade no município e relatou sobre o processo seletivo que 
encontra-se aberto. Além disso, citou os novos cursos em processo de implantação 
e da possibilidade de oferta do curso para especialização em Educação Básica e da 
contribuição nesta conferência através da disposição dos professores do referido 
instituto. A seguir o senhor Wagner Oliveira pautou seu discurso em agradecimento 
às entidades colaboradoras e a todos os presentes. Nesse momento foi feito o 
registro da presença dos vereadores Cleineide Batista e Jailson Mossoró, senhor 
Rafael Almeida da fundação Jari, Pastor Darlan Souza da Igreja Adventista do 7º 
dia, professora Beta Moreira (secretária de educação adjunta) e Mary Oliveira 
(secretária de ação social). Em seguida o senhor Aldo Oliveira fazendo uso da 
palavra falou da importância desse momento para o município e das falhas do 
sistema político que exclui a educação da sua pauta. Concluiu dizendo que estará 
aguardando na Câmara de vereadores esse projeto de Lei que dará um novo norte 
para a educação municipal. A seguir, a professora Eneida França fez um 
agradecimento especial para a secretária de estado da educação, senhora 
Conceição Medeiros, por ter entendido a importância desse momento garantindo 
através de documento a participação dos professores das escolas estaduais. 
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Também ressaltou sobre a importância do PME e do longo processo de construção, 
parabenizando a equipe de elaboração e todos os demais presentes que estão 
contribuindo para a sua construção. Fazendo uso da palavra, o senhor Adolfo 
Bittencour disse vir acompanhando o processo de construção do PME e ressaltou 
sua importância para o município e da parceria do ministério público para assegurar 
que as metas construídas sejam alcançadas. A seguir, o senhor Cleber Cardoso se 
pronunciou saudando a todos os componentes da mesa e demais presentes. Falou 
da participação ativa de cada cidadão nesse momento e da responsabilidade em 
traçar metas e estratégias para superar todas as dificuldades enfrentadas no âmbito 
educacional. Ressaltou o papel que a equipe técnica desempenha, bem como todas 
as demais instituições. Finalizou com a frase: O PODER É NOSSO! Foi registrada a 
presença da senhora Ana Cristina Lima (técnica da secretaria municipal de 
educação de Vitória do Jari). Concluindo esse momento de discurso, o senhor 
Walber Queiroga saudou os presentes e agradeceu a Deus por está vivenciando 
esse momento. Agradeceu ao professor Cleber Cardoso e também a professora 
Angelina Conceição que foi a primeira secretária de educação a assumir o cargo no 
seu mandato. Ressaltou que não é fácil assumir uma prefeitura da forma como 
ocorreu, de maneira inesperada. Mas, que tem trabalhado para melhorar a condição 
do município. Citou também que está em fase de conclusão a descentralização dos 
recursos da educação, algo que há muito era almejado pelos profissionais da área, 
que vinha sendo pleiteado em outros governos, mas nunca foi efetivado. Se disse 
feliz por ter dois filhos na faculdade e que ambos são oriundos de escolas públicas. 
Concluiu dizendo está tranquilo e acreditando na capacidade de cada pessoa aqui 
presente, além de ter declarada aberta oficialmente a II Conferência para 
Elaboração do Plano Municipal de Educação. O professor Ribamar Pereira citou que 
algumas metas do Plano Municipal de Educação já estão sendo alcançadas no 
município. Entre elas, a gestão democrática, a escolha do gestor escolar através do 
voto da comunidade. Convidou o professor Hilberty Ribeiro Vieira, diretor da Escola 
Weber Eider Quemel Gonçalves, reeleito com 100% (cem por cento) dos votos. O 
professor Hilberty recebeu seu Decreto de Nomeação das mãos do Prefeito Walber 
Queiroga e ressaltou que o seu trabalho é fruto de uma equipe que caminha junto e 
solicitou que os servidores da escola ficassem de pé para que os presentes 
pudessem conhecê-los. Dando continuidade ao evento, o senhor Wagner Oliveira 
apresentou um slide com o resumo do PME: o que é o PME, base legal, etapas já 
vencidas, etapas em construção e etapas a vencer. Também foram apresentados 06 
indicadores que mostram como está a educação no município. Às 10h43min o 
senhor Wagner Oliveira finalizou sua apresentação e os presentes foram 
encaminhados para os seus grupos de trabalhos, escolhidos anteriormente, no 
momento do credenciamento. Às 14h47min os trabalhos foram retomados com a 
apresentação para a plenária das estratégias construídas. O primeiro grupo a 
apresentar seu trabalho foi o grupo responsável pela META 1 (universalização da 
Educação Infantil), cuja relatora foi a professora Carla Lobato. Foi feita a leitura de 
todas as estratégias e colocadas em votação. Houve uma intervenção no texto da 
meta sobre a questão do prazo de 1 ano para a universalização da Educação 
Infantil, onde a professora Maria Veramoni de Araújo Coutinho sugeriu que fosse 
estendido o prazo para pelo menos 3 anos. Não houve aprovação da plenária e 
manteve-se o texto original. Em seguida o grupo responsável pela META 2 
(universalização do Ensino Fundamental) passou a apresentar as estratégias 
construídas, cuja relatora foi a professora Patricia Kelly Aguiar. Houve intervenção 
para inclusão do termo povos da floresta, povos das águas e povos itinerantes 
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onde cita os ribeirinhos, quilombolas e indígenas. A inclusão dos termos foi 
aprovada pelos presentes. A META 3 (alfabetização até o 3º ano do Ensino 
Fundamental) foi apresentada pela professora Ozaneide Oliveira Silva. Não houve 
intervenção e o texto foi aprovado. A META 4 (Educação em Tempo Integral) foi 
apresentada pelo professor Ulieldson Souto. Houve intervenção pela professora 
Valmere na estratégia 4.2 sobre a questão do padrão MEC, uma vez que o mesmo 
não considera as condições climáticas da região. Colocado em votação a plenária 
acatou e foi finalizado com a frase padrão MEC, respeitando as condições climáticas 
de cada região. A META 6 (universalização do ensino Médio) foi apresentada pela 
professora Sirley Pombo. Houve pedido de destaque no item 6.11 para acrescentar 
de 50% para 100% a gratificação por dedicação exclusiva para professores do 
ensino médio e também de trocar o termo de ESTIMULAR para GARANTIR. Foi 
aprovada apenas a alteração no verbo estimular, mas manteve-se o percentual de 
50%. A META 7 (Educação Superior) foi apresentada pela professora Célia Nunes. 
Não houve destaque e o texto foi aprovado. A META 8 (qualidade da Educação 
Superior) foi apresentada pela professora Maria Veramoni de Araújo Coutinho e não 
havendo destaque o texto foi aprovado. A META 9 (Ensino Superior/Pós-
graduação) foi apresentada pelo professor Gilmar Martins e também aprovado sem 
intervenções. A META 10 (EJA – alfabetização) foi apresentada pela professora 
Francinete e aprovada sem alteração do texto original. A META 11 (EJA integrado) 
foi apresentada pelo professor Homero Baraúna e aprovada sem alteração do texto 
original. A META 12 (elevação da escolaridade média) foi apresentada pela 
professora Rísia Góes e aprovado com inclusão no texto de segmentos 
considerados. A META 13 (Educação Profissional) foi apresentada pelo professor 
Willian Almeida e aprovada sem alterações. A META 14 (Educação Inclusiva) foi 
apresentada pela professora Rosely Saraiva e solicitada intervenção no item 14.2 
estendendo o prazo de 1º para 3º ano, a qual foi aprovada pela plenária. A META 15 
(temas transversais) foi apresentada pela professora Maria Helena Andrade e 
aprovada sem alteração pela plenária. A META 16 (formação específica na área 
de atuação) apresentada pela professora Eneida Furtado foi solicitado destaque do 
professor Claudio Chaves para alteração do termo normal específico para normal 
superior, o qual foi aprovado pela plenária. A META 17 (formação/pós graduação) 
foi apresentada pela professora Elcione Gomes e aprovada sem alterações. A 
META 18 (valorização dos profissionais do magistério) foi apresentada pela 
professora Heloísa Gomes e solicitada intervenção na estratégia 18.4 para que seja 
estabelecido o prazo de 02 (dois) anos, a qual foi aprovada. Também houve 
intervenção no item 18.3 solicitando supressão do termo gradual e implantação do 
percentual de 100% (cem por cento). Ambas as solicitações foram aprovadas. A 
META 19 (Plano de Carreira/PCCR) foi apresentada pela professora Vanuza 
Amaral do Nascimento. Foi solicitada intervenção no item 19.9 com alteração de 45 
dias para 60 dias de férias. Proposta aprovada pela plenária. Outra intervenção foi 
no item 19.1 sobre redução de 100% para 90% considerando a possiblidade de 
conflitar com as leis federais em vigência, porém a proposta de alteração foi 
recusada. No item 19.4 foi solicitado a inclusão do termo garantir e foi aprovado. A 
META 20 (financiamento da educação) foi apresentada pela professora 
Francinelma Jardim. E não houve solicitação de alteração, sendo aprovada pela 
plenária. A META 21 (gestão democrática) foi apresentada pelo professor Elielson 
Colares e foi solicitado destaque no item 21.7 para inclusão do cargo de diretor 
adjunto na eleição democrática para gestores.  A proposta foi aprovada. A META 22 
(gestão do sistema educacional) foi apresentada pela professora Gorete da Silva 
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e foi apresentado destaque no sentido de incluir a formação para os profissionais 
que atuam nas secretarias das escolas ou garantir através do PCCR que os 
secretários escolares sejam servidores efetivos com formação de secretariado. A 
sugestão foi aprovada. A última meta a ser socializada foi a META 5 (qualidade da 
Educação Básica – IDEB) apresentada pelas professoras Sonia Pimenta e Judinete 
Alves. Houve destaque nos itens: 5.10 – que se assegure o calendário letivo (os 200 
dias) dentro do ano civil; 5.11 – sobre a garantia dos sábados letivos através dos 
ambientes virtuais; após esclarecimentos foi aprovada a supressão da expressão 
sábado letivo; 5.23 incluir a avaliação da mantenedora, foi aprovada pela plenária. 
5.27 alterar o prazo para o 1º ano de vigência do PME; 5.14 incluir a disciplina 
Filosofia a partir do 5º ano, a proposta foi aprovada. 5.33 inclusão do termo escolas 
públicas do município, foi aprovada. 5.43 inclusão de plano de saúde, aprovada pela 
plenária. 5.36 inclusão do termo prestação de serviço a comunidade, aprovada pela 
plenária. Após todas as intervenções, a professora Antonina Oliveira agradeceu aos 
presentes e passou a palavra ao senhor Cleber Cardoso para fazer o encerramento 
da conferência. O secretário finalizou parabenizando a todos os que se fizeram 
presentes durante o dia e em especial aqueles que se mantiveram até o presente 
momento, enfatizando que este é o compromisso de quem busca uma educação de 
qualidade. Citou e agradeceu aos parceiros: escolas municipais, estaduais, privadas, 
demais instituições e disse está saindo daqui na certeza de está construindo um 
Plano que fará a diferença na educação de Laranjal do Jari. Às 19h38min decretou o 
encerramento da conferência. E nada mais havendo para o registro, eu Elcenir 
Brazão Araújo finalizo a seguinte ata que segue assinada pelos participantes da 
conferência com base no credenciamento dos mesmos.  
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GLOSSÁRIO 
 
APA – Área de Proteção Ambiental  

BPC – Beneficio da Prestação Continuada  

BR – Rodovia Federal  

CACS – Conselho de Acompanhamento e Controle Social 

CAE – Conselho de Alimentação Escolar 

CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior  

CAQ – Custo Aluno Qualidade  

CAQi – Custo Aluno Qualidade inicial  

CEFET – Centro Federal de Educação Tecnológica 

CENSUP – Censo da Educação Superior  

CEPE – Centro de Pesquisas Educacionais  

CME – Conselho Municipal de Educação 

CNPQ – Conselho Nacional de Pesquisa 

CONAE – Conferência Nacional de Educação 

CPVPEB - Conselho Permanente de Valorização dos Profissionais da Educação 
Básica  

EC – Emenda Constitucional  

ECA – Estatuto da Criança e do Adolescente 

EJA – Educação de Jovens e Adultos 

EMI – Ensino Médio Inovador/Integrado 

ENEM – Exame Nacional do Ensino Médio 

FIES – Fundo de Financiamento Estudantil 

FIRJAN – Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro 

FMI – Fundo Municipal de Educação 
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FNDE – Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação 

FPE – Fórum Permanente de Educação 

FUNDEB – Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de 
Valorização dos Profissionais da Educação  

FUNDEF – Fundo Nacional de Desenvolvimento do Ensino Fundamental 

IBAMA - Instituto Brasileiro do Meio Ambiente 

IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

ICTs – Instituições Científicas e Tecnológicas 

IDEB – Índice de Desenvolvimento da Educação Básica 

IDHM - Índice de Desenvolvimento Urbano Municipal 

IES – Instituições de Ensino Superior 

INEP – Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira  

INMETRO – Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia  

LDBEN – Lei de Diretrizes Bases da Educação Nacional 

LIBRAS – Língua Brasileira de Sinais  

MEC – Ministério da Educação 

MINC – Ministério da Cultura   

MP – Ministério Público 

NAEEI – Núcleo de Atendimento Educacional Especializado e Educação Inclusiva  

PAEs – Projetos de Assentamentos 
 
PAR – Plano de Ações Articuladas  

PBF – Programa Bolsa Família 

PCCR – Plano de Cargo, Carreira e Remuneração  

PCN – Parâmetros Curriculares Nacionais  

PDDE – Programa Dinheiro Direto na Escola 
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PDE – Plano de Desenvolvimento da Educação 

PISA – Programa Internacional de Avaliação de Estudantes  

PME – Plano Municipal de Educação 

PNAD – Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios  

PNAIC – Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa 

PNATE – Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar  

PNE – Plano Nacional de Educação 

PRONATEC - Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego 

PRONERA - Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária. 

PSPN – Piso Salarial Profissional Nacional 

SEA – Sistema de Escrita Alfabética  

SEED – Secretaria Estadual de Educação 

SEMED – Secretaria Municipal de Educação  

SIN – Sistema Interligado Nacional  

SINAES – Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior  

SINE – Sistema Nacional de Emprego  

SINTRACEL – Sindicato dos Trabalhadores da Indústria de Celulose 

SIOPE – Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Educação 

SND – Sistema de Numeração Decimal  

TCE – Tribunal de Contas do Estado 

UBS – Unidade Básica de Saúde 

UHS – Usina Hidrelétrica de Santo Antônio  

UNIFAP – Universidade Federal do Amapá 
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HINO DO MUNICÍPIO DE 

LARANJAL DO JARI 

 
 

Letra: ELIANE DE ARAÚJO FERREIRA 
Arranjo: SUBTENENTE MÚSICO DO EXÉRCITO 

GUARACY ANTÔNIO CAMPOS 
 

 
Eu, Almirante Bravio, 
Sobre o Leito do Rio 

Deito-me ao Luar 
Trago Em Mão, Lunetas Mil 

Vislumbro Desafio 
De Guerreiro do Mar; 

 
Mas, Carrego em Minha Náu, 

Um Grande Capital, 
Ávidos Capitães 

Rompo Todas, as Barreiras. 
Límpidas Cachoeiras 
As Mais Lindas Irmãs. 

 
É A Fé que Remove Montanhas! 
E A Fé, Que Interrompe Rojões! 

Enfrento Qualquer Desafio. 
Sois Doze Estiletes, 
Impávidos Cadetes. 

 
Eis Que Falo, 

Por Minha Terra Amada. 
Tudo Podes, Quando Deus e Por Ti. 

E Lutando, Avante, Sem Temer! 
Armado P'ra Vencer  

Marchando Até o Fim 
 

Minhas Mãos,  
São Calosas Perfil 
De Trabalho Hostil 
Nessa Terra Voraz 
Vertendo do Peito  

Castanha do Brasil. 
Trazer Cada Vez Mais  

O Pão da Vida, Ao Cais. 
 

Eis Que Falo, 
Por Minha Terra Amada. 

Tudo Podes, Quando Deus e Por Ti. 
Lutando, Avante, Sem Temer! 

Armado P'ra Vencer 
Marchando Até o Fim 

 
Eis Que Falo, 

Por Minha Terra Amada. 
Tudo Podes, Quando Deus e Por Ti, 
Hei De Honrar Teu Cetro Com Valor! 

Darei Minha Vida, Aqui. 
Te Amo! Jarí... 
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HINO DO ESTADO DO 

AMAPÁ 
 
 

Eia Povo destemido 

Deste Rincão brasileiro, 

Seja Sempre o teu grito partido 

De leal coração altaneiro! 

 

Salve rico torrão do Amapá, 

Solo fértil de imensos tesouros, 

Os teus filhos alegres confiam 

Num futuro repleto de louros! 

 

Coro 

Se o momento chegar algum dia 

De morrer pelo nosso Brasil 

Hão de ver deste povo à porfia 

Pelejar neste céu cor de anil. 

 

Eia Povo herói varonil 

Descendente da raça guerreira, 

Ergue forte, leal, sobranceira 

A grandeza do nosso Brasil! 

 

Salve! Rico torrão do Amapá 

Solo fértil de imensos tesouros 

Os teus filhos alegres confiam 

Num futuro repleto de louros! 

 

Coro 

Se o momento chegar algum dia 

De morrer pelo nosso Brasil 

Hão de ver deste povo à porfia 

Pelejar neste céu cor de anil. 

 

Letra de  JOAQUIM ALVES DINIZ 

Música de OSCAR SANTOS 
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