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LEI N.º 340/2015 

Anapurus (MA),  22 de junho de 2015.   

 

Aprova o Plano Municipal de Educação – PME do 

Município de Anapurus, em consonância com a Lei nº 

13.005/2014 que trata do Plano Nacional de Educação 

– PNE, e da Lei Estadual n.º 10.099/2014 que trata do 

Plano Estadual de Educação e dá outras providências. 

 

 

A Prefeita Municipal de Anapurus, Estado do Maranhão, Sr.ª CLEOMALTINA MOREIRA 

MONTELES, consoante o que dispõe a Lei Orgânica do Município de Anapurus, faz saber que a 

Câmara Municipal Aprovou e ela Sanciona a seguinte Lei 

 

Art.1º - É aprovado o Plano Municipal de Educação – PME, com duração de 10 (dez) 

anos, a contar da publicação desta Lei, na forma do Anexo, com vistas ao cumprimento do disposto 

no art. 214 da Constituição Federal. 

 

Art. 2º - São diretrizes do PME: 

I. Erradicação do analfabetismo; 

II. Universalização do atendimento escolar; 

III. Superação das desigualdades educacionais; 

IV. Melhoria da qualidade do ensino; 

V. Formação para o trabalho; 

VI. Promoção da sustentabilidade socioambiental; 

VII. Promoção humanística, científica e tecnológica do País; 

VIII. Estabelecimento de meta de aplicação de recursos públicos em educação como 

proporção do produto interno bruto; 

IX. Valorização dos profissionais de educação; e 

X. Difusão dos princípios de equidade, do respeito à diversidade e a gestão democrática 

da educação. 

 

Art. 3º - As metas previstas no Anexo desta Lei deverão ser cumpridas no prazo da 

vigência do PME, desde que não haja prazo inferior definido para metas e estratégias específicas. 

 

Art. 4º - O plano plurianual, as diretrizes orçamentárias e os orçamentos anuais do 

Município deverão ser formulados de maneira a assegurar a consignação de dotações orçamentárias 

compatíveis com as diretrizes, metas e estratégias do PME, a fim de viabilizar sua plena execução. 

 

Art. 5º - O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica – IDEB será utilizado para 

avaliar a qualidade do ensino a partir dos dados de rendimento escolar apurados pelo censo da 
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educação básica, combinados com os dados relativos ao desempenho dos estudantes apurados na 

avaliação nacional do rendimento escolar ou outro índice que venha sucedê-lo. 

Parágrafo Único - Estudos desenvolvidos e aprovados pelo MEC na construção de novos 

indicadores, a exemplo dos que se reportam à qualidade relativa ao corpo docente e à infraestrutura 

da educação básica, serão incorporados automaticamente ao sistema da avaliação deste plano, caso 

venham a fazer parte deste processo. 

 

Art. 6º - O Município, em articulação e integração com o Estado, a União e a sociedade 

civil e política, procederá à avaliação periódica de implementação do Plano Municipal de Educação 

de Anapurus e sua respectiva consonância com os planos Estadual e Nacional, através do Fórum 

Municipal de Educação. 

§ 1º. O Fórum Municipal de Educação – FME de Anapurus será instituído a partir de 

audiência pública, convocada para este fim, no prazo de 90 (noventa) dias a contar da data da 

publicação desta Lei, com a participação efetiva da sociedade civil organizada, associações 

comunitárias, professores, diretores, pais de alunos e membros do Poder Legislativo. 

§ 2º. O Poder Legislativo, com a participação da sociedade civil e política, organizada e 

por intermédio da Comissão de Educação da Câmara de Vereadores e o Fórum Municipal de 

Educação acompanharão a execução do Plano Municipal de Educação. 

§ 3º. A primeira avaliação do PME realizar-se-á durante o segundo ano de vigência desta 

Lei, cabendo à Câmara de Vereadores aprovarem as medidas legais decorrentes, com vistas às 

correções de eventuais deficiências e distorções. 

§ 4º. O Fórum Municipal de Educação: 

I – Acompanhará a execução do PME e o cumprimento de suas metas; 

II – Promoverá a Conferência Municipal de Educação proposta pela Secretaria Municipal 

de Educação e convocadas pelo Poder Executivo Municipal. 

§ 5º. A Conferência Municipal de Educação realizar-se-á com intervalo de até 02 (dois) 

anos entre elas, com intenção de fornecer elementos para o Plano Nacional de Educação – PNE, e 

para o Plano Estadual de Educação – PEE, e também refletir sobre o processo de execução do Plano 

Municipal de Educação - PME. 

 

Art. 7º - Caberá ao gestor municipal à adoção das medidas governamentais necessárias 

para o alcance das metas previstas no Plano Municipal de Educação - PME. 

§ 1º As estratégias definidas no anexo desta lei não eliminam a adoção de medidas 

adicionais em âmbito local ou de instrumentos jurídicos que formalizem a cooperação entre os entes 

federados. 

 

Art. 8º - O município elaborou o seu Plano Municipal de Educação - PME em 

consonância com as diretrizes, metas e estratégias, previstas no Plano Nacional de Educação - PNE, 

Lei nº 13.005/2014. 

§ 1º O município demarcou em seu PME estratégias que: 
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I - Asseguram articulação das políticas educacionais com as demais políticas sociais e 

culturais; 

II- Consideram as necessidades específicas da população do campo, da população 

quilombola, assegurando a equidade educacional e a diversidade cultural; 

III- Garantem o atendimento das necessidades específicas na educação especial, 

assegurando o sistema educacional inclusivo em todos os níveis, etapas e modalidades; 

IV- Promovem a articulação intersetorial na implementação das políticas educacionais. 

 

Art. 9º - Os Poderes do Município deverão empenhar-se em divulgar o Plano aprovado 

por esta Lei, bem como na progressiva realização de suas metas e estratégias, para que a sociedade o 

conheça amplamente e acompanhe sua implementação. 

 

Art. 10 - Até o final do primeiro semestre do nono ano de vigência deste Plano 

Municipal de Educação - PME, o poder executivo encaminhará a Câmara de Vereadores, sem 

prejuízos das prerrogativas desse poder, o projeto de lei referente ao Plano Municipal de Educação a 

vigorar no período subsequente, que incluirá diagnóstico, diretrizes, metas e estratégias para o 

próximo decênio. 

 

Art. 11 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação. 

 

Mando portanto, a todas as autoridades a quem o conhecimento e a execução da 

presente Lei pertencerem, para que o cumpram e o façam cumprir tão inteiramente como nele se 

contém. 

Gabinete da Prefeita, Município de Anapurus, Estado do Maranhão, aos vinte e dois 

dias do mês de junho do ano de dois mil e quinze, 50º Aniversário de Emancipação Político - 

Administrativa. 

 

 

 

 

Certifico que nesta data publiquei esta Lei de n.º 340/2015, por meio de Edital, tendo 

sido afixado um exemplar no mural desta Prefeitura e nos demais locais de costume. 

Anapurus(MA), 22 de junho de 2015. 
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Se a educação sozinha não pode transformar a sociedade, tampouco sem ela a 
sociedade muda. 

(Paulo Freire) 
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APRESENTAÇÃO 

O Plano Municipal de Educação é um planejamento estratégico para a 

Educação de Anapurus, coordenado pela Secretaria Municipal de Educação com o 

objetivo de desenvolver e dar prioridade a propostas de ações por um período de 10 

anos. O Plano foi elaborado de forma democrática, de acordo com as exigências do 

Plano Nacional de Educação, buscando planejar e suprir as necessidades para que 

haja a melhoria da qualidade do ensino. 

Nesse sentido, este trabalho procura mostrar os caminhos que deverão 

ser percorridos para atingirmos as metas e ações de melhoria. 

O Plano Municipal de Educação de Anapurus (PME) propõe ações que 

foram estrategicamente formuladas para o aperfeiçoamento da educação básica. É 

um compromisso da administração municipal e da comunidade na promoção de um 

ensino voltado para uma educação de qualidade a todos os munícipes. 

Assim, foi instituída a Comissão Municipal por meio de Ato do Poder 

Executivo, integrada por educadores, técnicos e servidores da Administração 

Pública Direta, representantes do Poder Legislativo, gestores de escolas, alunos da 

educação básica, sociedade civil, que contribuíram com as proposições de Metas e 

Estratégias para o PME correspondendo ao Decênio 2015 – 2024. 

O processo de elaboração do PME encontra respaldo legal na 

Constituição Federal de 1988, na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

de nº9.394/96, assim como, nos marcos normativos que embasam o regime de 

colaboração dos entes federados: a União, os Estados, o Distrito Federal e os 

Municípios. O PME de Anapurus encontra-se alinhado ao Plano Nacional de 

Educação – PNE e ao Plano Estadual de Educação – PEE. 

Ressalta-se que as Metas e Estratégias definidas neste Plano apontam 

para as perspectivas transformadoras e emancipadoras da educação de Anapurus, 

sendo delineadas com base na Legislação Educacional, nos Planos Nacional e 

Estadual de Educação e a realidade do município. 

O presente PME considera como área de abrangência, o território do 

município de Anapurus, espaço em que o poder público das diferentes esferas de 

governo articula-se para a garantia do direito ao exercício da cidadania, tendo por 

eixo a qualidade da educação. As Metas e Estratégias do PME foram definidas a 

partir da análise do diagnóstico educacional do município, considerando o contexto 

histórico, geográfico, socioeconômico, cultural e ambiental, o que proporcionou uma 
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visão holística da realidade municipal, possibilitando assim, a definição de 

proposições capazes de assegurar mudanças significativas na performance 

educacional do município no decorrer de dez anos. 

Ressalta – se oportunamente, nos últimos anos, a Prefeitura de Anapurus 

tem feito da educação a prioridade de seus investimentos, ampliando a rede de 

educação da cidade, desde o ensino infantil até o superior, acreditando que a 

educação é a base do desenvolvimento. É através dela, que se preparam pessoas 

capazes de construir um futuro melhor. 

Este plano foi elaborado de maneira democrática, ouvindo todas as partes 

envolvidas com a área, especialmente a comunidade e educadores que participaram 

através de reuniões técnicas, utilizando-se, também, de estudos feitos pela equipe 

da SEMED, baseados nos planejamentos já existentes na área para o município. 

A Prefeitura de Anapurus considera o PME como uma etapa importante 

para aperfeiçoar e fortalecer o que já tem sido feito no município, na área da 

educação. 

A partir da aprovação deste Plano, continuaremos no rumo certo do 

desenvolvimento social, por meio da EDUCAÇÃO. 
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1. INTRODUÇÃO 

O presente documento constitui o Plano Municipal de Educação de 

Anapurus (PME), síntese das discussões desenvolvidas no âmbito do Conselho 

Municipal de Educação, sob a coordenação da Secretaria Municipal de Educação, 

que passa a vigorar a partir de sua publicação, por 10 anos, no Município de 

Anapurus, Estado do Maranhão. 

Os debates, estudos e análises que deram origem a este texto 

começaram a ser realizados a partir de março de 2015, quando os membros da 

Comissão para Elaboração do Plano Municipal de Educação, instituída pela Portaria 

n.º 01/GP/2015, de 05 de janeiro de 2015, foram divididos em comissões de 

trabalho, cada qual responsável pelo estudo de um tema específico. 

A Secretária Municipal de Educação indicou como Articuladora do Plano, 

a Professora Ana Ires dos Santos, e como Técnico responsável pela elaboração, o 

Sr. Marcos Alexandre Santos Franças, que conduziram uma ampla discussão da 

legislação federal e estadual relativa às orientações que um plano municipal de 

educação deveria seguir. Para as discussões desse documento, durante o período 

de diagnóstico e discussão das metas e estratégias, representantes de diferentes 

segmentos educacionais e da sociedade civil, foram nomeados, para assim 

desenvolver um plano adequado à realidade de Anapurus. 

E, de fato, durante todo o primeiro quadrimestre de 2015, a Comissão 

reuniu-se, semanalmente, para a leitura e discussão dos tópicos daquele 

documento, cujas observações, críticas e sugestões feitas pelos participantes estão 

hoje registradas no presente documento. 

Com a inserção dos dados sobre a Rede Municipal, Estadual, Pública e 

Privada de Ensino de Anapurus para a composição do Documento Base do PME, 

sendo o mesmo apresentado no processo de consulta pública por meio de plenárias 

e reuniões técnicas em grupos de trabalho, permitem ao leitor uma visão da nossa 

realidade escolar. 

O Plano Municipal de Educação de Anapurus está organizado em 4 

seções, sendo que o mesmo descreve, inicialmente, o amplo contexto que envolve a 

Educação em Anapurus e, na sequência, mostra os níveis e modalidades de ensino 

que o município oferece à comunidade, que são: Educação Infantil, Ensino 

Fundamental, Ensino Médio, Educação Superior, Educação de Jovens e Adultos, 
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Educação Profissional, Educação de Campo, Educação Especial, Ensino Superior e 

Educação a Distância. 

Os níveis e modalidades de ensino descritos neste Plano mostram o 

diagnóstico, diretrizes político – pedagógicas, objetivos e metas. Logo após, explana 

– se a Gestão do Ensino e as competências de cada órgão e, por fim, as 

considerações finais, que trazem a síntese das propostas apresentadas com o 

anseio do cumprimento das metas dentro dos prazos estabelecidos, que é a 

elevação do nível de escolaridade dos munícipes e, consequentemente, o 

desenvolvimento de Anapurus e região. 

Espera-se, que novas contribuições surjam da sociedade civil após a 

aprovação deste Plano, que enriquecerão em muito as intenções de progresso 

cultural e social que estão na base deste documento. Acredita-se, aliás, que será 

somente depois de um amplo processo de participação das bases educacionais e da 

sociedade civil organizada que o PME obterá a legitimidade e a credibilidade 

necessárias, para que a política educacional do Município de Anapurus possa se 

desenvolver com sucesso, nos próximos 10 anos. 

Torna-se necessário citar que este documento, embasa-se na 

Constituição Federal, artigos 208 e 211, que estabelecem respectivamente, o dever 

do Estado com a educação e a organização e atuação dos sistemas de ensino em 

regime de colaboração dos entes federados: 

Art. 208. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de: 

I - educação básica obrigatória e gratuita dos 4 (quatro) aos 17 (dezessete) anos de 

idade, assegurada inclusive sua oferta gratuita para todos os que a ela não tiveram 

acesso na idade própria; 

II - progressiva universalização do ensino médio gratuito; 

III - atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, 

preferencialmente na rede regular de ensino; 

IV - educação infantil, em creche e pré-escola, às crianças até 5 (cinco) anos de idade; 

V - acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, 

segundo a capacidade de cada um; 

VI - oferta de ensino noturno regular, adequado às condições do educando; 

VII - atendimento ao educando, em todas as etapas da educação básica, por meio de 

programas suplementares de material didático escolar, transporte, alimentação e 

assistência à saúde. 

Art. 211. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios organizarão em regime 

de colaboração seus sistemas de ensino. 
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§ 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. 

Na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDB n.° 9.394/96, 

artigo 11, que estabelece as incumbências dos municípios: 

Art. 11. Os Municípios incumbir-se-ão de: 

I - organizar, manter e desenvolver os órgãos e instituições oficiais dos seus sistemas de 

ensino, integrando-os às políticas e planos educacionais da União e dos Estados; 

II - exercer ação redistributiva em relação às suas escolas; 

III - baixar normas complementares para o seu sistema de ensino; 

IV - autorizar, credenciar e supervisionar os estabelecimentos do seu sistema de ensino; 

V - oferecer educação infantil em creches e pré-escolas, e, com prioridade, o ensino 

fundamental, e permitida a atuação em outros níveis de ensino somente quando 

estiverem atendidas plenamente as necessidades de sua área de competência e com 

recursos acima dos percentuais mínimos vinculados pela Constituição Federal à 

manutenção e desenvolvimento do ensino. 

VI - assumir o transporte escolar dos alunos da rede municipal. 

Parágrafo único. Os Municípios poderão optar, ainda, por se integrar ao 

sistema estadual de ensino ou compor com ele um sistema único de educação 

básica. 

A Lei Orgânica do município de Anapurus em seu art. 111 preconiza: 

“Art. 111. O dever do Município com a educação será efetivado mediante a garantia de: 

I - ensino fundamental, obrigatório e gratuito, inclusive para os que a ele não tiveram 

acesso na idade própria; 

II – progressiva expansão da obrigatoriedade e gratuidade ao ensino médio; 

III - atendimento educacional para os portadores de deficiência, preferencialmente na 

rede regular de ensino;  

III - atendimento em creche e pré – escola às crianças de zero a seis anos de idade; 
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IV - acesso aos níveis mais elevados da pesquisa e da criação artística, segundo a 

capacidade de cada um; 

V - oferta do ensino noturno regular, adequado às condições do educando; 

VI - atendimento ao educando, no ensino fundamental, através de programas 

suplementares de material didático-escolar, transporte, alimentação e assistência à 

saúde. 

A elaboração do Plano Municipal de Educação é uma exigência da Lei nº 

13.005/14, que aprovou o Plano Nacional de Educação (PNE) e está em 

consonância com o Plano Estadual de Educação, Lei Estadual n.º 10.099, de 11 de 

junho de 2014. 

Dessa forma, ressalta-se que as principais diretrizes estabelecidas na 

CONAE estão contempladas neste Plano: 

I – erradicação do analfabetismo;  

II – universalização do atendimento escolar;  

III – superação das desigualdades educacionais, com ênfase na promoção da cidadania 

e na erradicação de todas as formas de discriminação;  

IV – melhoria da qualidade da educação; 

V – formação para o trabalho e para a cidadania, com ênfase nos valores morais e éticos 

em que se fundamenta a sociedade;  

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

VII – promoção humanística, científica, cultural e tecnológica do País;  

VIII – estabelecimento de meta de aplicação de recursos públicos em educação como 

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

de expansão, com padrão de qualidade e equidade;  

IX – valorização dos/as profissionais da educação; 

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

sustentabilidade socioambiental.  

Nessa perspectiva, as diretrizes definidas representam os consensos 

construídos no decorrer dos debates que ocorreram e devem continuar a ocorrer 

entre os diferentes grupos, organizações e classes sociais na construção do projeto 

de educação que representa os Municípios, os Estados e consequentemente o País. 

Assim, o texto base do PME foi construído a partir dessa concepção de 

alinhamento entre o PNE, o PEE e o diálogo entre os atores envolvidos no processo 

de planejamento e objetiva atender as expectativas da sociedade anapuruense, 

respeitando os princípios de igualdade, liberdade e de colaboração, possibilitando 

assim a continuidade da política educacional. 
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2. CARATERIZAÇÃO DO MUNICÍPIO 

 

A História de Anapurus inicia-se pela ocasião da Revolução 

Pernambucana, quando em 1824, chegou pela região o militar conhecido por 

Parôche, que se instalou na localidade Baixinha e Olinda, onde casou – se com 

Dona Clarinda. Aqui conheceu a Família Vieira Passos, de origem cearense, 

composta pelos irmãos Manoel, José e Luiz. Em 1888, o Tenente José Vieira 

Passos convidou Marcelino Monteles que saindo do povoado Veado Branco 

pertencente ao Município de Brejo, veio para esta região e fixou – se próximo ao 

Riacho Estrela passando a ali residir com a família composta pela esposa Joana da 

Silva Monteles e três Filhos. 

 

O patriarca Marcelino Francisco Monteles, desenvolveu a agricultura, 

onde plantou principalmente cana-de-açúcar e mandioca uma das economias do 

lugar. 

Tornou-se por ordem e auxílio do Município de Brejo, o chefe político 

desta região, onde comandou até 1920. Já em avançada idade passou o comando a 

seu filho Isaac Francisco Monteles que como subdelegado e chefe político os 

destinos do lugar até 1955. 

 

Em 1939, período da administração Isaac Francisco Monteles, a Vila 

Estrela foi elevada à condição de povoado. 

Como primeiro passo dado na educação, já no povoado Estrela, o Sr. 

Isaac Francisco Monteles funda, em sua própria residência, uma escola de 

alfabetização, onde trabalhou como primeira professora a Sra. Maria Isis Teixeira 

Monteles com apenas treze anos de idade. E em 1953 foi implantado o Distrito 

Judiciário de Estrela, com a criação do Cartório Distrital, sendo nomeado Escrivão 

do referido Cartório o Sr. Manoel Francisco Monteles, também filho do patriarca. 

Ao final de 1955 passa (Isaac Francisco Monteles), o comando do lugar a 

seu filho José Pires Monteles (conhecido Zebedeu) tendo sido este o administrador 

com maior tempo no poder municipal. 

Em 1962 sob o comando de José Pires Monteles o povoado Estrela 

passa pela primeira tentativa de se transformar em Município. Porém, esse intento 
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só foi conseguido em 1964, dois anos depois, passando então o povoado Estrela a 

chamar-se Anapurus, continuando, no entanto, a pertencer ao Município de Brejo. 

 

 

 

 

 

 

Figura 01: Avenida João Francisco Montes. Figura 02: Balneário Dep. Julio Monteles. Figura 03: Paróquia de São Bernardo do 
Anapurus. Fonte: http://www.cidades.ibge.gov.br/painel/fotos.php?lang=&codmun=210080&search=||infográficos:-fotos. 
Acessado em março/2015. 
 

O nome de Anapurus dado ao lugar deve-se ao fato de que na região do 

Baixo Parnaíba, mais precisamente nos Municípios de Brejo, Buriti, Santa Quitéria e 

parte do Piauí pelo outro lado do Rio Parnaíba, habitava a nação dos Índios 

Muypurás e dos Anapurus que na linguagem indígena significa “Fruta do Rio”, e 

também em virtude de que antes de sua criação o município do qual foi 

desmembrado chamava-se Brejo de Anapurus, o qual após o desmembramento 

passou a chamar-se simplesmente Brejo. 

Em 09 de junho de 1964 a Lei nº. 2.378 de autoria do Deputado 

Raimundo Emerson Machado Bacelar, foi sancionada pelo então Governador do 

Estado Newton de Barros Bello, criando o Município de Anapurus. 

Por essa época, Anapurus já contava com o prestígio político de Júlio 

Pires Monteles, (irmão do líder político José Pires Monteles), que ao lado do 

Deputado Estadual Carlos Magno Duque Bacelar, instala em 1965 o Município de 

Anapurus, desmembrando-o de Brejo. 

Anapurus teve então como primeiro prefeito o Sr. José Pire Monteles 

(Zebedeu), tendo este sido eleito por voto direto e empossado pelo MM Juiz de 

Direito, Dr. Alcebíades Vieira Chaves, da Comarca de Brejo em 13 de novembro de 

1965, administrando o Município até 31 de janeiro de 1970. Após um espaço de três 

anos volta a administrar o Município, eleito por voto direto, tendo este segundo pleito 

transcorrido no período de 1973 a 1977. De 1977 a 1983 administra o Sr. Osvaldo 

de Carvalho Monteles e de 1984 a 1988 volta pela terceira vez ao comando do 

Município o Sr. José Pires Monteles. 

 

http://www.cidades.ibge.gov.br/painel/fotos.php?lang=&codmun=210080&search=||infográficos:-fotos
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O Município de Anapurus localiza-se na Região Nordeste do Estado do 

Maranhão. Situa-se na Mesorregião Leste Maranhense, na Microrregião de 

Chapadinha. 

Interligado a capital São Luis pela rodovia MA-230 até Chapadinha – MA; 

de Chapadinha até a capital, o trajeto é feito pela BR – 222. Dista dessa capital em 

282 km. Localiza-se a uma altitude de 83 m acima do nível do mar, tendo como 

referência as coordenadas geográficas 03º 67' 167" de latitude sul e 43º 11' 611" de 

longitude oeste. Ocupa uma área precisa de 611 km². Limita-se ao norte com Santa 

Quitéria do Maranhão e Urbano Santos, ao sul com Buriti de Inácia Vaz, a leste com 

Brejo e Anapurus e a oeste com Mata Roma e Urbano Santos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: Localização Geográfica de Anapurus. 
Fonte: http://www.citybrazil.com.br/arquivos/imagens/microreg/ma/mapama14.gif. Acessado em março/2015 
 

O relevo do Município apresenta-se plano e suavemente ondulado, 

dissecado em mesas. 

Na rede hidrográfica do Município destacam-se o Rio Preto, Riacho 

Estrela. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 05: Rio Preto – Anapurus. 

Fonte: http://www.cidades.ibge.gov.br/xtras/perfil.php?lang=&codmun=210080&search=||infográficos:-informações-completas. 
Acessado em Março/2015. 

 

http://www.citybrazil.com.br/arquivos/imagens/microreg/ma/mapama14.gif
http://www.cidades.ibge.gov.br/xtras/perfil.php?lang=&codmun=210080&search=||infográficos:-informações-completas
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O clima do Município é tropical, quente e úmido com precipitação 

pluviométrica de 1750 a 2200 ml de dezembro a maio devido ao estado fluente da 

vaporização do solo. A temperatura apresenta a seguinte variação: Mínima – 38ºC, 

Média – 40ºC e Máxima – 43ºC. 

A vegetação do Município apresenta-se rasteira com chapadões, 

caatinga, cerrados e cocais, destacando-se bacuri, jaborandi, babaçu, fava danta e 

manga. O solo apresenta-se com predominância arenosa. 

 

 

De acordo com o censo demográfico do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE) de 2010 a população total anapuruense era de 13.939 habitantes. 

Tomando como referência o Censo de 2010, do total indicado anteriormente, 7.164 

vivem na cidade enquanto 6.775 vivem no campo e, 7.020 são residentes do sexo 

masculino e 6.919 são residente do sexo feminino, conforme pode ser observado na 

tabela 1. 

Tabela 01: População de Anapurus – MA 

Município 
População 

Urbana 

População 

Rural 

População residente 

masculina 

População residente 

feminina 

Anapurus 7.164 6.775 7.020 6.919 

Fonte: http://www.atlasbrasil.org.br/2013/pt/consulta/. Acessado em Março/2015. 

A densidade demográfica de acordo com o Censo de 2010 é de 22,91 

hab/km, atualmente com uma população estimada em 15.057. 

Tabela 02: População de Anapurus – MA, por faixa etária. 

Idade Anapurus 

 Homens Mulheres 

0 a 4 anos 626 606 

5 a 9 anos 844 809 

10 a 14 anos 820 791 

15 a 19 anos 722 762 

20 a 24 anos 656 691 

25 a 29 anos 659 622 

30 a 34 anos 517 480 

35 a 39 anos 401 406 

40 a 44 anos 364 335 

45 a 49 anos 295 282 

50 a 54 anos 244 230 

55 a 59 anos 197 226 

60 a 64 anos 172 158 

65 a 69 anos 128 132 

70 a 74 anos 86 116 

75 a 79 anos 79 66 

80 a 84 anos 45 43 

85 a 89 anos 20 30 

90 a 94 anos 13 7 

95 a 99 anos 1 2 

Mais de 100 anos 2 2 

Fonte: http://www.cidades.ibge.gov.br/xtras/perfil.php?lang=&codmun=210080&search=||infográficos:-informações-completas. 
Acessado em Março/2015. 

http://www.atlasbrasil.org.br/2013/pt/consulta/
http://www.cidades.ibge.gov.br/xtras/perfil.php?lang=&codmun=210080&search=||infográficos:-informações-completas
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A Tabela 02 demonstra uma melhora na taxa de envelhecimento, e que a 

maior parte da população está em idade escolar. Mostra – se também que boa parte 

da população encontra – se na faixa de “razão de dependência”, aqui entendida 

como Percentual da população de menos de 15 anos e da população de 65 anos e 

mais (população dependente) em relação à população de 15 a 64 anos (população 

potencialmente ativa). 

O Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) de Anapurus era 

0,581, em 2010. O município está situado na faixa de Desenvolvimento Humano 

baixo (IDHM entre 0,500 e 0,599). Entre 2000 e 2010, a dimensão que mais cresceu 

em termos absolutos foi Longevidade (com crescimento de 0,387), seguida por 

Renda e por Educação. Entre 2000 e 2010, o IDHM passou de 0,421 em 2000 para 

0,581 em 2010, uma taxa de crescimento de 27,6%. O hiato de desenvolvimento 

humano, ou seja, a distância entre o IDHM do município e o limite máximo do índice, 

que é 1, foi reduzido em 42,4% entre 2000 e 2010. 

O Índice de Desenvolvimento Infantil é um instrumento que contribui para 

a formulação e o monitoramento de políticas públicas orientadas à primeira infância 

no Brasil. Seu objetivo é ajudar o País a atingir os compromissos assumidos na 

Declaração do Milênio. A necessidade de promover e desenvolver políticas públicas 

orientadas especificamente para os primeiros seis anos de vida motivou o UNICEF a 

criar o Índice de Desenvolvimento Infantil (IDI). O IDI serve como ponto de partida 

para uma análise dos problemas da primeira infância por parte de governos e 

demais atores sociais, como comunidades e a própria família. 

O IDI está baseado na ideia do cumprimento dos direitos das crianças 

estabelecidos pela Convenção sobre os Direitos da Criança e pelo Estatuto da 

Criança e do Adolescente. Os dois marcos reconhecem que toda criança tem direito 

à sobrevivência sadia, ao desenvolvimento pleno e à proteção contra todas as 

formas de discriminação, exploração e abuso. 

A partir dessa perspectiva, o IDI incorpora variáveis como oferta de 

serviços de saúde; oferta de serviços de educação, bem como cuidado e proteção 

que a família deve proporcionar à criança nos primeiros anos (representados pelo 

nível de educação do pai e da mãe). Na prática, o índice é calculado a partir dos 

seguintes indicadores: escolaridade da mãe e do pai, matrícula de crianças de 4 a 6 

anos na pré-escola e acesso a serviços de saúde (pré-natal e vacinação). 
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O IDI varia de 0 a 1: quanto mais perto do 1 mais condições a criança tem 

de sobreviver, crescer e se desenvolver durante a primeira infância. A diferença 

entre o IDI de determinado Estado ou município (por exemplo, de 0,482,) e o valor 1 

equivale ao “caminho” que é preciso percorrer para alcançar o nível máximo 

possível. O valor máximo significa que todas as crianças com menos de 6 anos do 

município moram com pais que têm mais de quatro anos de escolaridade e que o 

direito a serviços básicos de saúde materno-infantil e pré-escola está plenamente 

garantido. 

O IDI municipal em 1991, conforme dados do UNICEF, era 0,303, quando 

ocupávamos a 5.056ª posição no ranking nacional e a 158ª no ranking estadual. Na 

época, nossa população total era de 10.315 pessoas. A população de 0-6 anos era 

de 2.087 crianças. O percentual de pais destas crianças, cuja escolaridade era 

precária (menos de 4 anos de estudo), era de 80,84% para os pais e 71,64% para 

as mães. O acesso destas crianças aos serviços de saúde indicava que 79,44% 

foram vacinadas contra o sarampo e contra a DTP (Difteria-Tétano-Paralisia). O 

percentual de gestantes com mais de 6 consultas era somente de 11,86%. No 

atendimento educacional, as crianças estavam matriculadas em Creche e Pré – 

escola representavam apenas 27,57%. 

Em 2004, o IDI municipal foi de 0,547, passando para a 3.634ª nacional e 

a 53ª no ranking do estado. Na época, nossa população total era de 10.279 pessoas. 

A população de 0-6 anos era de 1.929 crianças. O percentual de pais destas 

crianças, cuja escolaridade era precária (menos de 4 anos de estudo), era de 

66,10% para os pais e 62,02% para as mães. O acesso destas crianças aos 

serviços de saúde indicava que 80,21% foram vacinadas contra o sarampo e contra 

a DTP (Difteria-Tétano-Paralisia). O percentual de gestantes com mais de 6 

consultas era somente de 14,50%. No atendimento educacional, as crianças 

estavam matriculadas em Creche representavam quase sua totalidade. 

A Tabela 03 demonstra que a taxa de analfabetismo é alta mesmo entre a 

população com mais de 15 anos, O analfabetismo é um importante problema, ao 

qual devem ser encontradas, nos próximos anos, estratégias para sua solução. 

Tabela 03: Taxa de Analfabetismo em Anapurus – MA. 

População de 10 a 15 anos População de 15 anos ou mais 

19,70 39,40 
Fonte: http://ide.mec.gov.br/2011/municipios/relatorio/coibge/2100808. 
Acessado em Março/2015. 
 

http://ide.mec.gov.br/2011/municipios/relatorio/coibge/2100808
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As principais potencialidades e atividades econômicas que se destacam 

são: a produção de grãos (soja, arroz, milho e feijão), a produção de farinha, a 

criação de aves, caprinos, bovinos e suínos. 

Outras atividades importantes são: o comércio, essencialmente varejista 

de gêneros alimentícios, porém tendo como fator inibidor de expansão a 

proximidade com outros centros urbanos, em virtude de muitos produtos serem 

adquiridos fora de Anapurus, principalmente no que se refere à aquisição de bens 

duráveis e vestuários, devido a fatores como: melhores facilidades de pagamento, 

maior variedade, oferta e qualidade dos produtos. 

 

 

Os principais pontos turísticos do Município de Anapurus são: 

 Balneário Riacho Estrela; 

 Balneário Recanto dos Buritis; 

 Banho São Lourenço; 

 Banhos no leito do Rio Preto. 

As principais festas religiosas do Município são: SÃO BERNARDO na 

sede municipal no período de 11 a 20 de agosto, e SÃO FRANCISCO DAS 

CHAGAS no povoado Angical no período de 26 de setembro a 04 de outubro, além 

dos Festejos nos bairros São Raimundo, Aeroporto e Santo Antonio. Os Evangélicos 

organizam a Noite Gospel, que geralmente ocorre como programação dos 

aniversários da cidade. 

Como principais manifestações locais, ressaltamos as Festas Juninas que 

ocorrem no final do mês de junho, onde se apresentam danças, tais como: DANÇA 

DE SÃO GONÇALO, TAMBOR DE CRIOULA, QUADRILHAS, BUMBA MEU BOI e 

DANÇA PORTUGUESA. 

Fazem parte do calendário cultural também o dia 20 de setembro quando 

se comemora o Dia da Integração Étnica – Racial, pela confraternização das várias 

etnias que ajudam a formar a população anapuruense. 
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3. DIAGNÓSTICO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 

 

Conforme o Art. 22 da LDB, “a educação básica tem por finalidades 

desenvolver o educando, assegurar-lhe a formação comum indispensável para o 

exercício da cidadania e fornecer-lhe meios para progredir no trabalho e em estudos 

posteriores”. Assim sendo, o Art. 11 inciso V, da referida lei determina que “os 

Municípios incumbir-se-ão de oferecer a educação infantil em creches e pré-escolas, 

e, com prioridade, o ensino fundamental, permitida a atuação em outros níveis de 

ensino somente quando estiverem atendidas plenamente as necessidades de sua 

área de competência e com recursos acima dos percentuais mínimos vinculados 

pela Constituição Federal à manutenção e desenvolvimento do ensino”.  

Nesse contexto o município de Anapurus através da Lei Municipal n.º 

187/01, de 28 de setembro de 2001, que cria o Conselho Municipal de Educação de 

Anapurus. Assim sendo, o sistema de ensino do município abrange a educação 

infantil em creches e pré-escolas, o ensino fundamental e as modalidades de 

educação de jovens e adultos, a educação especial e a educação do campo.  

Nos últimos anos, ocorreram duas mudanças importantes no país quanto 

ao atendimento escolar. Em relação ao Ensino Fundamental, a obrigatoriedade 

passou para nove anos (6 aos 14 anos); a Pré-Escola e o Ensino Médio tornaram-se 

obrigatórios. O texto constitucional aprovado em 2009 institui a obrigatoriedade da 

Educação Básica gratuita para todos na idade de 4 a 17 anos, com implementação 

pelos sistemas de ensino, prevista até 2016.  

 

3.1. Educação Infantil 

A Educação Infantil é de extrema importância para o desenvolvimento da 

criança, visto que devem ser desenvolvidas, nessa etapa, as suas capacidades nos 

aspectos físicos, psicológicos, intelectuais e sociais. 

É válido ressaltar que é direito de todas as crianças terem acesso à 

Educação Infantil, e há leis que asseguram tal direito. A Lei de Diretrizes e Bases 

para a Educação – LDB nº 9.394/96, alterada pela Lei 12.796/2013, nos artigos 29 e 

30 ressalta a organização das crianças em creches e pré-escolas: 

Art. 29 – A educação infantil, primeira etapa da educação básica, tem como finalidade o 

desenvolvimento integral da criança de até 5 (cinco) anos, em seus aspectos físico, 

psicológico, intelectual e social, complementando a ação da família e da comunidade. 
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Art. 30 – A educação infantil será oferecida em: 

I – Creches, ou entidades equivalentes, para crianças de até três anos de idade. 

II – pré-escolas, para as crianças de 4 (quatro) a 5 (cinco) anos de idade (BRASIL, 2013, 

p.12). 

Em vista disso, entende-se que a criança tem o direito de ter uma 

educação de qualidade, em instituições adequadas e profissionais competentes, 

para que dessa forma possam assegurar a sua cidadania e a da família. Sabendo 

que é importante o cumprimento das leis que regem a educação desde a pré-escola. 

A educação infantil para as crianças de 4 (quatro) e 5 (cinco) anos passou 

a ser obrigatória em 2009, quando foi aprovada a Emenda Constitucional n.º 59. Os 

municípios têm até 2016 para universalizar o atendimento. Entre as dificuldades 

enfrentadas estão a falta de recursos e o planejamento da ampliação. 

O Plano Nacional de Educação, trata, em sua primeira meta, da 

necessidade de "universalizar, até 2016, o atendimento escolar da população de 4 e 

5 anos, e ampliar, até 2020, a oferta de educação infantil de forma a atender no 

mínimo 50% da população de até 3 anos". Levando em consideração o município de 

Anapurus, observamos que o mesmo atende uma quantidade pouco considerável da 

etapa de Educação Infantil. 

Devemos ressaltar que a Educação Infantil sendo a primeira etapa da 

educação básica tem como finalidade o desenvolvimento integral da criança em 

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

família e da comunidade. 

Assim sendo, tem também como um dos objetivos provocar na criança o 

interesse por descobrir e conhecer progressivamente seu próprio corpo, suas 

potencialidades e seus limites, desenvolvendo e valorizando hábitos de cuidado com 

a própria saúde e bem-estar, assim como desenvolver uma imagem positiva de si, 

para que possa atuar de forma cada vez mais independente, com confiança em suas 

capacidades. 

Coerente com as Diretrizes Curriculares Nacional da Educação Infantil 

(1998), a criança é concebida como “sujeito histórico e de direitos que, nas 

interações, relações e práticas cotidianas que vivencia, constrói sua identidade 

pessoal e coletiva, brinca, imagina, fantasia, deseja, aprende, observa, experimenta, 

narra, questiona e constrói sentidos sobre a natureza e a sociedade, produzindo 

cultura”. 
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Nessa perspectiva o currículo constitui-se como um conjunto de práticas 

que buscam articular as experiências e os saberes das crianças com os 

conhecimentos que fazem parte do patrimônio cultural, artístico, ambiental, científico 

e tecnológico, de modo a promover o desenvolvimento integral de crianças de 0 a 5 

anos de idade. 

Partindo dessa premissa, todas as propostas pedagógicas devem 

promover em suas práticas de educação e cuidados a integração entre os aspectos 

físicos, emocionais, afetivos, cognitivo - linguísticos e sociais da criança, entendendo 

que ela é um ser total, completo e indivisível. Dessa forma, sentir, brincar, expressar-

se, relacionar-se, mover-se, organizar-se, cuidar-se, agir e responsabilizar-se são 

partes do todo de cada indivíduo. 

A Secretaria Municipal de Educação deverá reconhecer as crianças como 

seres íntegros que aprendem a ser e a conviver consigo mesmas, com os demais e 

com o meio ambiente de maneira articulada e gradual, as propostas pedagógicas 

devem buscar a interação entre as diversas áreas de conhecimento e aspectos da 

vida cidadã como conteúdos básicos para a constituição de conhecimentos e 

valores. Nessa perspectiva, os conhecimentos sobre espaço, tempo, comunicação, 

expressão, a natureza e as pessoas devem estar articulados com os cuidados e a 

educação para a saúde, a sexualidade, a vida familiar e social, o meio ambiente, a 

cultura, as linguagens, o trabalho, o lazer, a ciência e a tecnologia. 

 

O papel dos educadores é de suma e fundamental importância, desde a 

organização do espaço, móveis, acesso a brinquedos e materiais, aos locais como 

banheiros, cantinas e pátios, até a divisão do tempo e do calendário anual de 

atividades, passando pelas relações e ações conjuntas com as famílias e os 

responsáveis, legitimando os compromissos assumidos por meio da proposta 

pedagógica da escola. 

 

De acordo com a tabela 4, a evolução da matrícula da Educação no 

município pouco oscilou em relação à localização e a maior parte de alunos 

matriculados é acentuada na zona urbana. 
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Tabela 4 - Evolução da matrícula da Educação Infantil no município de 
Anapurus, por dependência administrativa e localização. 

Modalidade 
Etapa 

Matrículas por Ano 
Urbana Rural 

Ano D-4 D+4 N-4 N+4 T D-4 D+4 N-4 N+4 T Total 
Regular – 

Creche 
2007 63 19 0 0 82 3 0 0 0 3 85 
2008 29 48 0 0 77 0 0 0 0 0 77 
2009 0 68 0 0 68 0 13 0 0 13 81 
2010 0 0 0 0 00 1 0 0 0 1 1 
2014 58 0 0 0 58 44 0 0 0 44 102 

Modalidade 
Etapa 

Matrículas por Ano 
Urbana Rural 

Ano D-4 D+4 N-4 N+4 T D-4 D+4 N-4 N+4 T Total 
Pré - escola 2007 80 281 80 0 441 4 748 0 0 752 1193 

2008 203 120 203 0 526 516 99 0 0 615 1141 
2009 136 0 136 0 272 504 0 306 0 810 1082 
2010 116 247 116 0 479 158 492 0 8 658 1137 
2014 321 210 0 0 531 125 125 0 0 250 781 

Fonte: http://ide.mec.gov.br/2011/municipios/relatorio/coibge/2100808. 
Acessado em Março/2015. 
 

Na zona urbana até o ano de 2010 funcionava apenas três instituições de 

Educação infantil. O espaço era pouco adequado para atendimento a crianças, 

porém vem sofrendo algumas adaptações para atender a esta clientela. O município 

através do Programa Nacional de Estruturação da Rede de Ensino da Educação 

Infantil – PROINFÂNCIA, já possui recurso para a construção de uma Creche Tipo B 

que atenderá demanda de crianças na faixa de 0 a 6 anos. 

A tabela 4 mostra a taxa de escolarização da Educação Infantil do 

Município de Anapurus, por localização. Nesta fica evidente que o percentual de 

atendimento a população de 0 (zero) a 5 (cinco) anos da zona rural é mínima, se 

considerarmos as matrículas da zona urbana. 

Universalizar o atendimento dos alunos de 4 (quatro) e 5 (cinco) anos e 

atingir uma taxa de 50% de atendimento para crianças de até 3 (três) anos 

representa aumentar o atendimento de alunos. São grandes desafios, 

principalmente considerando que o custo por aluno na Educação Infantil é muito 

superior ao das outras etapas da Educação Básica, já que o número adequado de 

alunos por turma para essa etapa é menor do que o adequado para outras etapas 

da Educação Básica. Para tanto, torna-se necessário à construção de mais unidades 

escolares com o intuito de garantir o atendimento adequado às crianças, além de 

firmar parceria com a rede privada de ensino para atendimento da clientela de 0 a 6 

anos. 

Entendemos que os primeiros anos de vida de uma criança são decisivos 

para seu desenvolvimento futuro. Até os cinco anos, as crianças desenvolvem 

http://ide.mec.gov.br/2011/municipios/relatorio/coibge/2100808
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capacidades fundamentais, com base nas quais todas as suas outras habilidades 

cognitivas serão construídas. Nesse sentido, buscamos construir nossa proposta 

curricular de acordo ao Referencial Curricular Nacional para Educação Infantil e as 

Diretrizes Nacionais da Educação infantil, com o intuito de promover o 

desenvolvimento global da criança nos aspectos cognitivo, psicomotor, afetivo e 

social. 

Na Educação Infantil é de extrema importância que haja o 

acompanhamento da aprendizagem dos educandos. Segundo o Referencial 

Curricular Nacional para a Educação Infantil: 

A avaliação é entendida, prioritariamente, como um conjunto de ações que auxiliam o 

professor a refletir sobre as condições de aprendizagem oferecidas e ajustar sua prática 

às necessidades colocadas pelas crianças. É um elemento indissociável do processo 

educativo que possibilita ao professor definir critérios para planejar as atividades e criar 

situações que gerem avanços na aprendizagem das crianças. No que se refere às 

crianças, a avaliação deve permitir que elas acompanhem suas conquistas, suas 

dificuldades e suas potencialidades ao longo de seu processo de aprendizagem. 

(BRASIL, 1998, p. 59) 

Os educadores do município são orientados a avaliarem na sala de aula, 

envolvendo também os educandos nos encontros de todas as instâncias da 

instituição ou da comunidade escolar; no desenvolvimento de projetos temáticos, 

sociais e culturais; nos encontros e/ou reuniões mensais, entre outros. Essa 

avaliação sempre é feita por meio de observações e registros. A Lei de Diretrizes e 

Bases para a Educação – LDB Nº 9.394/96 no artigo 31, afirma que: “Na Educação 

Infantil a avaliação far-se-á mediante acompanhamento e registro do seu 

desenvolvimento, sem o objetivo de promoção, mesmo para o acesso ao Ensino 

Fundamental”. 

Podemos ressaltar mudanças significativas para a melhoria do 

atendimento das crianças de Anapurus, como a reformulação do currículo, 

adaptação de espaços de aula agregado a áreas culturais e formação continuada 

dos professores. 

Diante do exposto, percebemos que a demanda do município é grande e 

que os desafios são muitos. É preciso que busquemos todas as formas e meios para 

que as metas atinjam muito mais do que ofertas, mas qualidade para todos os 

sujeitos. 
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3.2. Ensino Fundamental 

Como afirma a Constituição Federal de 1988, em seu Artigo 205, a 

educação é: 

[...] direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a 

colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o 

exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho (BRASIL, 1988). 

Todos, portanto, têm direito de acesso a educação, que compreende 

múltiplas dimensões: educação especial, educação do campo, educação infantil, 

educação de jovens e adultos, educação profissional. O ensino fundamental, assim 

como as demais modalidades, é, no atual sistema de ensino brasileiro, de grande 

importância para a formação de cidadãos críticos e participativos. É durante essa 

etapa de ensino que o educando passa boa parte de sua vida escolar. De acordo 

com a LDB a jornada escolar no ensino fundamental: 

“[...] incluirá pelo menos quatro horas de trabalho efetivo em sala de aula, sendo 

progressivamente ampliado o período de permanência na escola” (BRASIL, 1996). 

Ainda de acordo com a Constituição Federal os municípios devem atuar 

prioritariamente no ensino fundamental. No caso de Anapurus sua Lei Orgânica 

assim afirma em seu Art. 111, inciso I: 

“Art. 111. O dever do Município com a educação será efetivado mediante a garantia de: 

I - ensino fundamental, obrigatório e gratuito, inclusive para os que a ele não tiveram 

acesso na idade própria; 

A Lei Orgânica Municipal, bem como a LDB, preveem a ampliação da 

jornada de ensino, que atualmente é de um turno, para a modalidade integral, mas 

isso ainda não ocorre em Anapurus que oferece pouco mais de 4 horas diárias de 

jornada escolar. Enfatiza-se que a Lei nº 11.274, de 06 de Março de 2006, que prevê 

o aumento de duração de ensino fundamental obrigatório e gratuito para 9 (nove) 

anos, devendo as matrículas serem realizadas a partir dos 6 (seis) anos de idade já 

está em vigor.  

Infelizmente, sabe-se, que nem todas essas providências foram tomadas, 

como é o caso da reformulação do PPP e do Regimento Unificado das Escolas. 
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Tabela 5 - Evolução das matrículas do Ensino Fundamental no Município de Anapurus, por 
dependência administrativa e localização (2007/2010). 

Modalidade/Etapa Matrículas por Ano 

Urbana Rural 

Ano D-4 D+4 N-4 N+4 T D-4 D+4 N-4 N+4 T Total 

Regular - Anos 
Iniciais do Ensino 

Fundamental 

2007 0 791 0 0 791 28 1.439 0 0 1.467 2.258 

2008 678 0 0 0 678 1.088 80 0 0 1.168 1.846 

2009 810 0 0 45 855 1.170 0 44 89 1.303 2.158 

2010 0 473 0 14 487 80 1.043 43 115 1.281 1.768 

2014 939 0 0 0 939 878 0 0 0 878 1817 

Regular - Anos 
Finais do Ensino 

Fundamental 

2007 0 236 69 0 305 0 181 210 97 488 793 

2008 319 0 0 18 337 101 72 87 163 423 760 

2009 315 0 0 41 356 304 31 131 276 742 1.098 

2010 17 348 0 10 375 223 390 69 76 758 1.133 

2014 753 0 0 0 753 518 0 0 0 518 1.271 
Legenda para matrículas por turno: 
D-4: Diurno (Início das aulas antes das 17h) - Menos de 4h/aula/dia 
D+4: Diurno (Início das aulas antes das 17h) - 4h/aula/dia ou mais 
N-4: Noturno (Início das aulas a partir das 17h) - Menos de 4h/aula/dia 
N+4: Noturno (Início das aulas a partir das 17h) - 4h/aula/dia ou mais 
T: Total 

Fonte: http://ide.mec.gov.br/2011/municipios/relatorio/coibge/2100808. Acessado em Março/2015. 

 

Ao realizar a análise da tabela 5, nota-se que o número de matrículas no 

ensino fundamental oscilou muito nos anos de 2007 a 2010. Mas é possível 

perceber, também, que há um grande número de estudantes na zona rural, sendo 

menor do que da zona urbana, o que permite a conclusão de que boa parte da 

população estudantil é transportada diariamente, para as unidades de ensino, para 

ter acesso à educação. O sistema de ensino municipal de ensino é organizado em 

polos educacionais, onde alunos de regiões próximas se deslocam, por meio de 

assistência ao educando. 

Tabela 6. Taxa de Escolarização Líquida no Município de Anapurus 

Fundamental (7 a 14 anos) Ensino Médio (15 a 17 anos) 

82.40 5.90 
Fonte:1) IBGE - Censo Demográfico de 2000. 

 

Ao observar os dados da tabela 6, percebe-se uma discrepância na taxa 

de escolarização do ensino fundamental e do ensino médio, o que pode levar a 

conclusão de que boa parte da população abandona a escola após o término do 

ensino fundamental, não dando continuidade aos estudos. 

 
 
 
 
 
 

http://ide.mec.gov.br/2011/municipios/relatorio/coibge/2100808
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Tabela 7: Nível Educacional da População de 11 a 14 anos, 1991, 2000 e 2010. 

Faixa Etária Taxa de Analfabetismo % de alunos na escola 

1991 2000 2010 1991 2000 2010 

11 a 14 anos 57,05 17,46 12,95 55,54 92,52 97,98 

Fonte: http://www.atlasbrasil.org.br/2013/pt/consulta/. Acessado em Março/2015. 

 
Ao observar os números da tabela 7 conclui-se que a educação 

anapuruense vem evoluindo bastante com o passar das últimas décadas, mas 

apesar da melhora ser grande, os dados apresentados em 2010 não são os 

melhores e ainda precisam avançar bastante, uma vez que não é aceitável que 

tenhamos crianças nessa faixa etária analfabetas ou fora da escola. 

 

Tabela 8: Percentual da população frequentando ou que já terminou o Ensino 

Fundamental em Anapurus, 1991, 2000 e 2010. 

Faixa 
Etária/Anos 

% de 5 a 6 
anos na 
escola 

% de 6 a 14 
anos na 
escola 

% de 15 a 17 
anos na 
escola 

% acima de 18 
anos na 
escola 

1991 34,40 55,54 52,82 18,77 

2000 74,44 92,52 76,98 37,12 

2010 95,45 97,98 88,93 40,33 
Fonte: http://www.atlasbrasil.org.br/2013/pt/consulta/. Acessado em Março/2015. 

 

 

Na tabela 8 é possível notar que do ano de 1991 até o ano de 2010 os 

dados melhoraram bastante e o número de estudantes que frequentam ou que 

concluíram o fundamental vem crescendo com o passar das décadas. 

 

Uma das grandes dificuldades enfrentadas no ensino, contudo, é a 

distorção idade/série. Muitos alunos ficam mais de 9 (nove) anos cursando o ensino 

fundamental e não conseguem aprender conceitos básicos da educação como: 

leitura e interpretação de texto, escrita, identificação e resolução das quatro 

operações básicas. 

 

 

 

 

 

http://www.atlasbrasil.org.br/2013/pt/consulta/
http://www.atlasbrasil.org.br/2013/pt/consulta/
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Tabela 9: Matrícula do Ensino Fundamental do município de Anapurus com dados 

sobre a defasagem escolar por faixa etária. Rede Municipal, 2014. 

Ensino 
Fundamental 

EJA 
(presencial) 

Educação Especial (Alunos de 
Escolas Especiais, Classes 

Especiais e Incluídos) 

A
n

o
s
 

In
ic

ia
is

 

A
n

o
s
 

F
in

a
is

 

F
u
n

d
a

m
e

n
ta

l 

A
n

o
s
 

In
ic

ia
is

 

A
n

o
s
 

F
in

a
is

 

E
J
A

 

F
u
n

d
a

m
e

n
ta

l 

1.695 1.229 489 18 12 9 

1.695 1.229 489 18 12 9 

 

 % de 6 a 14 anos no fundamental 
com 2 anos ou mais de atraso 

% de 6 a 17 anos na básica com 2 
anos ou mais de atraso 

Ano 1991 2000 2010 1991 2000 2010 

Anapurus 66,75 52,13 18,30 71,77 60,91 25,38 
Fonte: Secretaria Municipal de Educação. 

 

Os dados referentes à defasagem (Tabela 9) são desanimadores. 

Observa-se que o elevado percentual de alunos fora da idade / série correta é muito 

grande e leva a questionar quais fatores são responsáveis por esses números e 

quais providências podem ser tomadas para resolver esse problema. Pode-se 

levantar possíveis causas, talvez uma possível deficiência nos anos iniciais, 

momento em que se realiza a alfabetização, falta de estímulo aos estudantes, 

desistência do ano letivo por parte dos alunos, falta de atuação da gestão 

educacional na tentativa de solução da distorção idade / série. Esse é um dos 

maiores desafios a ser superado pela educação anapuruense nos próximos anos. 

 

Tabela 10: Taxa de Distorção Idade – Série, Rede Municipal de Ensino, Anapurus, 

2014. 

Taxa de Distorção Idade-Série - Ensino Fundamental de 8 e 9 anos 

Total 
Fundamental 

1º ao 
5º 

Ano 

6º ao 
9º 

Ano 

1º 
Ano 

2º 
Ano 

3º 
Ano 

4º 
Ano 

5º 
Ano 

6º 
Ano 

7º 
Ano 

8º 
Ano 

9º 
Ano 

31,1 21,6 44,2 2,3 5,7 17,8 28,1 43 45,6 55,6 39 34,3 

Fonte: http://portal.inep.gov.br/indicadores-educacionais. Acessado em Março/2015. 

http://portal.inep.gov.br/indicadores-educacionais.%20Acessado%20em%20Fevereiro/2015
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As taxas de distorção idade-série (Tabela 10) são muito elevadas e os 

números crescem conforme aumenta o ano de ensino. Isso pode ser explicado pelas 

dificuldades no aprendizado de disciplinas bases como, Língua Portuguesa e 

Matemática, e que acaba se agravando conforme as dificuldades das disciplinas 

aumentam e os problemas de aprendizado básico não são solucionados. Todavia, 

esse quadro pode ser melhorado, com a chegada, no ano de 2013, do Programa 

Pacto Pela Alfabetização na Idade Certa, que visa apoiar os educandos das séries 

iniciais, para que superem as dificuldades de aprendizado. 

 

Tabela 11: Taxa de Aprovação no Ensino Fundamental de 8 e 9 Anos, 

divididos por série, em 2013. 

Taxa de Rendimentos - Ensino Fundamental de 8 e 9 anos (%) 

Total 
Aprovação 

Ens. 
Fundamental 

Aprovação 
1º ao 5º 

Ano 

Aprovação 
6º ao 9º 

Ano 

1º 
Ano 

2º 
Ano 

3º 
Ano 

4º 
Ano 

5º 
Ano 

6º 
Ano 

7º 
Ano 

8º 
Ano 

9º 
Ano 

86,7 88,6 84 98,6 92,5 85,6 85,3 81,6 77,5 85,2 85 90,1 

Fonte: http://portal.inep.gov.br/indicadores-educacionais. Acessado em Março/2015. 

 

 

Apesar de possuir um total de 49 (cinquenta e quatro) escolas de ensino 

fundamental, sendo que 22 (vinte e duas) são de anos iniciais e apenas 12 (doze) de 

anos finais, todas são mantidas pelo município, mas apenas 9 (nove) são avaliadas 

pelo Prova Brasil, sendo 5 (cinco) localizadas na zona rural e 4 (quatro) localizadas 

na zona urbana. 

 

A reprovação e o abandono são fatores que muito prejudicam no 

desempenho do município na avaliação do IDEB (Tabela 12). O abandono muitas 

vezes ocorre em decorrência de dificuldades econômicas das famílias, o que 

infelizmente é frequente em nosso município, já as taxas de reprovação podem ser 

justificadas pela fragilidade de nossa educação que ainda tem muito que melhorar o 

acesso e o, considerando que a falta de interesse dos alunos muito influi nesses 

números. 

 

 

http://portal.inep.gov.br/indicadores-educacionais.%20Acessado%20em%20Fevereiro/2015
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Tabela 12: Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, 2013. 

 Séries Iniciais Séries Finais 

2005 2007 2009 2011 2013 2005 2007 2009 2011 2013 

Metas 

Projetadas 

- - 3.5 3.8 4.1 - 2.2 2.3 2.6 3.0 

IDEB 

Observado 

- 3.3 3.3 3.5 3.2 2.2 2.4 2.9 2.8 3.1 

Fonte: http://ideb.inep.gov.br/. Acessado em Março/2015. 

 

Ao realizar um contraponto entre a taxa de rendimento com os resultados 

do IDEB (Tabela 12), fica claro que o desempenho do ensino fundamental de 

Anapurus é ainda pouco expressivo. Os números não são animadores e fica a 

questão; será o município capaz de atingir as metas estabelecidas para este ano? É 

importante constatar que os resultados oscilaram muito, pois houve queda em 2013 

em relação a 2011, nas séries iniciais. 

Terá o município condições de superar os desafios impostos: melhorar a 

infraestrutura das escolas, dar condições necessárias para os professores se 

aprimorarem, produzir as condições físicas, sociais, culturais necessárias à melhoria 

do aprendizado discente? Sim, é possível, desde que o planejamento e trabalho 

sejam coletivos e bem estruturados; propícios em realizar a educação de qualidade 

gratuita e inclusiva. Diante de todo o exposto cabe a seguinte reflexão, o município 

está preparado para iniciar o atendimento em tempo integral? Após expor todos 

esses dados parece difícil, e é. Porém, não seria a educação em tempo integral uma 

das soluções para o problema? Com atendimento ampliado ficaria mais fácil 

implantar programas e ações de melhoria da aprendizagem. É claro que integrado a 

educação, devem estar programas de saúde, o esporte e a cultura. 

O aluno não pode ficar todo o tempo de aula sentado e ouvindo as 

explanações dos professores. É preciso buscar metodologias que atraiam o 

discente, é necessário praticar esporte e incentivar a criação artística. 

É claro que para isso serão necessários profissionais qualificados, alunos 

incentivados e infraestrutura adequada. 

 

 

http://ideb.inep.gov.br/
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3.3. Ensino Médio 

O ensino médio no município de Anapurus é oferecido pela rede estadual, 

com a participação do município e da rede privada. O estado mantém o C.E. Cabral 

Marques, com dois anexos na zona rural, um no povoado Água Rica e outro no 

povoado Guadalupe. O ensino médio regular também é oferecido pela rede privada 

de ensino através da Escola Reino do Saber. O município mantém o C.E. José Pires 

Monteles, na sede do município com ensino médio na modalidade Normal, além na 

rede privada de ensino, por meio do Colégio Mundo Encantado. 

Tabela 13: Matrícula Inicial do Ensino Médio no Município de Anapurus, 
2007, 2008, 2009 e 2010. 
Modalidade/Etapa Matrículas por Ano 

Urbana Rural 
Ano D-4 D+4 N-4 N+4 T D-4 D+4 N-4 N+4 T Total 

Regular - Ensino 
Médio 

2007 0 202 431 294 927 0 0 0 0 0 927 
2008 238 0 434 68 740 0 0 295 33 328 1.068 
2009 246 285 0 122 653 0 318 0 0 318 971 
2010 0 260 103 570 933 0 0 0 25 25 958 

Legenda para matrículas por turno: 
D-4: Diurno (Início das aulas antes das 17h) - Menos de 4h/aula/dia 
D+4: Diurno (Início das aulas antes das 17h) - 4h/aula/dia ou mais 
N-4: Noturno (Início das aulas a partir das 17h) - Menos de 4h/aula/dia 
N+4: Noturno (Início das aulas a partir das 17h) - 4h/aula/dia ou mais 
T: Total 

Fonte: http://ide.mec.gov.br/2011/municipios/relatorio/coibge/2106672. Acessado em Março/2015. 

 

Há a necessidade de se ampliar a oferta de vagas nessa etapa da 

educação básica, principalmente no tocante às pessoas que sofrem da distorção 

idade/série, uma vez que já sabemos que o município de Anapurus tem uma taxa de 

escolarização baixa em relação ao Ensino Médio. As escolas que oferecem essa 

etapa da educação básica possuem materiais didático-pedagógicos. As escolas 

requerem um laboratório de informática próprio, biblioteca, kits de multimídia. Mas é 

importante destacar que a presença de uma coordenação pedagógica efetiva leva a 

participação da escola em muitos projetos coletivos por parte dos educandos. 

Tabela 14: Taxa de Rendimentos do Ensino Médio, divididos por série, em 2013. 

APROVAÇÃO REPROVAÇÃO ABANDONO 

Total 1º Ano 2º Ano 3º Ano Total 1º Ano 2º Ano 3º Ano Total 1º Ano 2º Ano 3º Ano 

84,4 79,8 82,5 95,7 13,1 19,1 13,7 3,6 1,8 1,1 3,8 0,7 

Fonte: http://portal.inep.gov.br/indicadores-educacionais. Acessado em Março/2015. 

http://ide.mec.gov.br/2011/municipios/relatorio/coibge/2106672.%20Acessado%20em%20Março/2015
http://portal.inep.gov.br/indicadores-educacionais.%20Acessado%20em%20Fevereiro/2015
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Além disso, a evasão no ensino noturno é uma questão que tem 

mobilizado toda a comunidade escolar. Esse problema requer acompanhamento 

pedagógico, para se evitar o pouco desempenho dos alunos. 

  

3.4. Ensino Superior 

A Educação Superior tem por finalidades primeiras de acordo a LDB nº 

9.394/96 cap.: IV, art.: 43, inciso: I e II: 

[...] I - estimular a criação cultural e o desenvolvimento do espírito 

científico e do pensamento reflexivo; e 

II – formar diplomados nas diferentes áreas de conhecimento, aptos para 

a inserção em setores profissionais e para a participação no 

desenvolvimento da sociedade brasileira, e colaborar na sua formação 

contínua (BRASIL, 1996). 

No caso de Anapurus o número de pessoas que buscam o ingresso em 

cursos de ensino superior é cada vez maior, apesar de ainda ser pequeno o índice 

de estudantes universitários do município. 

Há em Anapurus a presença da Universidade Aberta do Brasil, através da 

UEMA e da UFMA e/ou faculdade particular (Centro Intelectus), fazendo com que os 

interessados em continuar seus estudos, após o término do ensino médio, não 

tenham de procurá-los em outras cidades. Alguns alunos submetem – se ao Exame 

Nacional do Ensino Médio - ENEM, a fim de ingressarem pelo SISU – Sistema 

Integrado de Seleção à Universidade em instituições de ensino superior pública, ou 

conseguirem vagas em instituições privadas através do PROUNI ou do Programa 

FIES. 

Tabela 15: Matrículas em Instituições Superiores em Anapurus – MA. 

INSTITUIÇÃO 2014 2015 QUANTIDADE 

Polo UAB - - 2.565 

Intelectus 194 194 388 

Fonte: Secretaria Municipal de Educação. 2010-2014. 

Apesar de haver estudantes em diferentes áreas do conhecimento, a 

maioria acaba ingressando em cursos de licenciatura, haja vista a demanda 

considerável de profissionais da área de educação que o município de Anapurus 

assim como outros municípios vizinhos dispõe, e sendo este o segmento que mais 

busca o Ensino Superior através do Plano Nacional de Formação de Professores da 
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Educação Básica – Plataforma Freire - Ação conjunta do Ministério da Educação - 

MEC, Instituições Públicas de Ensino Superior (IPES) e Secretarias de Educação 

dos Estados e Secretarias de Educação dos Municípios (SEMEDs), visando 

qualificar os profissionais que já atuam em sala de aula e, decerto, destinados aos 

professores sem formação adequada, de acordo à LDB e em exercício nas escolas 

públicas de educação básica, estaduais e municipais. 

Esses profissionais buscam se qualificarem em cursos à distância, 

apoiados pela Plataforma Freire, em universidades como: UEMA, UFMA e UAB. 

Não existe outro tipo de colaboração do Poder Público Municipal com 

relação a alunos de baixa renda que ingressam no Ensino Superior, uma vez que 

existem outros tipos de ajuda disponibilizados pelo Estado. 

Assim, enfatiza-se que as instituições supracitadas são devidamente 

credenciadas e possuem cursos reconhecidos e autorizados pelo MEC, tanto as 

Instituições Particulares como as Públicas, têm uma boa infraestrutura no que diz 

respeito a acervo bibliográfico (muitas vezes on-line), laboratórios de informática 

com acesso a internet, secretarias de curso e coordenações locais que atendem de 

forma razoável as necessidades dos cursos que estas oferecem. 

Também tem as instituições que disponibilizam cursos de Educação à 

Distância, onde os polos são autorizados pelo MEC e possuem uma infraestrutura 

que atende às necessidades dos cursos oferecidos, mas com acervo bibliográfico 

deficitário, embora alguns sejam on-line, mas carecem de equipamentos de 

informática com acesso a internet, com a disponibilização de tutores presenciais e 

virtuais, como também um ambiente o qual os discentes possam comparecer para 

realizar avaliações presenciais. 

 

3.5. Educação de Jovens, Adultos e Idosos (EJAI) 

A educação de jovens, adultos e idosos é oferecida àqueles que não 

tiveram acesso à educação na idade devida, mas esse direito está garantido a essa 

clientela na LDB e na Constituição de 1988, Art. 208, inciso I, que determina o 

acesso ao ensino fundamental gratuito, inclusive àqueles que não tiveram acesso na 

idade própria. 

Diante do grande contingente de jovens a partir de 15 anos fora da escola 

ou com distorção idade-série, a LDB também vai garantir uma modalidade de 

educação que visa abraçar a realidade desses alunos quando inseridos na 
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educação, em que deve atender aos interesses e as necessidades desses que já 

trazem consigo uma experiência de vida, e não devem ser tratados dentro da escola 

de maneira infantilizada. Ademais o ensino deve ser também oferecido em cursos 

presenciais, semipresenciais, bem como através de exames supletivos. 

 

Tabela 16: Matrícula Inicial na Educação de Jovens, Adultos e Idosos no município 

de Anapurus (2007, 2010) 
Modalidade/Etapa Matrículas por Ano 

Urbana Rural 

Ano D-4 D+4 N-4 N+4 T D-4 D+4 N-4 N+4 T Total 

Educação de Jovens e 
Adultos - Anos Iniciais do 

Ensino 
Fundamental/Presencial 

2007 0 0 46 0 46 0 81 402 0 483 529 

2008 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2009 0 0 0 40 40 15 0 0 51 66 106 

2010 0 0 0 0 0 9 23 218 0 250 250 

Educação de Jovens e 
Adultos - Anos Finais do 

Ensino 
Fundamental/Presencial 

2007 0 0 24 0 24 0 0 108 0 108 132 

2008 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2009 0 0 0 28 28 0 0 0 15 15 43 

2010 0 0 62 0 62 0 0 45 19 64 126 

Educação de Jovens e 
Adultos - Anos Iniciais do 

Ensino 
Fundamental/Semipresencial 

2007 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2008 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2009 0 0 0 0 0 23 0 0 15 38 38 

2010 0 0 0 0 0 0 23 1 0 24 24 
Legenda para matrículas por turno: 
D-4: Diurno (Início das aulas antes das 17h) - Menos de 4h/aula/dia 
D+4: Diurno (Início das aulas antes das 17h) - 4h/aula/dia ou mais 
N-4: Noturno (Início das aulas a partir das 17h) - Menos de 4h/aula/dia 
N+4: Noturno (Início das aulas a partir das 17h) - 4h/aula/dia ou mais 
T: Total 

Fonte: http://ide.mec.gov.br/2011/municipios/relatorio/coibge/2106672. Acessado em Março/2015. 

 

O município de Anapurus começou a oferecer essa modalidade, 

destituído da característica de Programa, a partir de 2007, na zona urbana e na zona 

rural com um aumento gradativo de alunos. O que exigiu maior número de docentes, 

bem como a ampliação de ofertas de vagas na zona rural. 

Tabela 17: Nível Educacional da População Jovem, (1991-2010) 

Taxa de analfabetismo - 
15 a 17 anos 

Taxa de analfabetismo - 
18 a 24 anos 

% de 15 a 17 anos na 
escola 

% de 18 a 24 anos na 
escola 

1991 2000 2010 1991 2000 2010 1991 2000 2010 1991 2000 2010 

43,49 15,69 7,59 49,63 23,21 9,45 52,82 76,98 88,93 18,77 37,12 40,33 

Fonte: http://www.atlasbrasil.org.br/2013/pt/consulta/. Acessado em Março/2015. 

 

Tabela 18: Nível Educacional da População com mais de 25 anos, (1991-2010) 

Taxa de analfabetismo – 25 anos 
ou mais 

Taxa de analfabetismo – 25 a 
29 anos 

% de atendimento - 25 a 29 anos 
na escola 

1991 2000 2010 1991 2000 2010 1991 2000 2010 

52,38 33,05 18,03 65,17 49,65 39,26 4,51 15,22 14,99 

Fonte: http://www.atlasbrasil.org.br/2013/pt/consulta/. Acessado em Março/2015. 

 

http://ide.mec.gov.br/2011/municipios/relatorio/coibge/2106672.%20Acessado%20em%20Março/2015
http://www.atlasbrasil.org.br/2013/pt/consulta/
http://www.atlasbrasil.org.br/2013/pt/consulta/
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É possível perceber na Tabela 17 que o número de pessoas analfabetas, 

em 2010, é menor do que no ano de 1991. Essa melhoria está relacionada à 

melhoria na qualificação dos profissionais que trabalham com essa modalidade, 

como professores e coordenadores pedagógicos, e também à consciência dos 

jovens da necessidade de estar atualizados no mundo globalizado, e que isto só é 

possível através da leitura e da escrita. 

O índice de alfabetização de jovens com mais de 25 anos (Tabela 18) não 

é tão satisfatório quanto os apresentados na Tabela 16, apesar de ser uma diferença 

muito pequena em relação a anos passados. Os números evidenciados nas tabelas 

demonstram que deve haver uma política de conscientização no município de 

Anapurus, para incentivar esses educandos no processo ensino-aprendizagem, e 

identificar também outros problemas que levaram esse índice de alfabetização a 

ficar menor entre essa faixa etária, apesar de que esses adultos são pessoas que se 

sentem desmotivadas pela idade e também pelo cansaço adquirido no labor do 

cotidiano. 

Os professores também não são específicos, ou seja, estes trabalham 

tanto com a EJAI quanto com o ensino regular, planejam junto com essas 

coordenadoras, e tem pouco material pedagógico e que, aliás, muitas vezes, não é 

condizente com a realidade desse alunado. 

Os recursos que a EJAI tem recebido são aqueles que são oferecidos 

pelo Governo Federal, Estadual e Municipal, quando os alunos são cadastrados no 

Censo Escolar, no caso, para custear o transporte escolar, a merenda e materiais 

pedagógicos. 

As aulas são ministradas durante a noite, justamente por essa clientela 

ser composta por pessoas com mais idade e que trabalham durante o dia, não 

necessita assim oferecer essa modalidade no diurno. Por conta disso, a carga 

horária é menor do que a do ensino regular e o horário é diferenciado. Ainda assim, 

os professores apresentam muitas dificuldades, pois muitos deles, não são 

preparados para lidar com esses alunos, haja vista que uma grande parte é 

desmotivada e não estão inseridos em um ambiente específico que abrace com 

mais facilidade a realidade desses alunos. 

Ainda não existe uma proposta curricular que atenda a especificidade da 

EJAI, e o processo avaliativo não é diferenciado ao da modalidade regular, como 
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exemplo, temos o ensino de história e cultura afro-brasileira que não é uma 

disciplina separada, mas estes temas são trabalhados dentro da disciplina de 

História, e no planejamento é destinado aos professores da mesma. É bom ressaltar 

que as atividades planejadas pelos professores visam sempre o nível de 

aprendizagem que esses alunos estão, ou seja, não estão fora da realidade deles. 

Os Gestores são responsáveis por acompanhar a execução dessas atividades, bem 

como o andamento dessa modalidade, pois apesar de terem algumas dificuldades 

para garantir a permanência desses alunos na escola, devido à falta de emprego no 

município, o que acarreta uma grande evasão durante o ano letivo, o número de 

aprovação é bem expressivo, e com isso o município ainda estuda como 

desenvolver ações que levem a manter esse alunado dentro da sala de aula. 

 

3.6. Educação do Campo 

A Legislação educacional brasileira apresenta uma ampla base legal para 

a instituição de políticas diferenciadas para o atendimento escolar das pessoas que 

vivem no campo. De acordo com a LDB, as especificidades do atendimento escolar 

no campo são referenciadas em seu artigo 28, segundo o qual para a oferta de 

educação básica para a população rural, os sistemas de ensino removerão as 

adaptações necessárias à sua adequação às peculiaridades da vida rural e de cada 

região, especialmente no que se refere a: 

I - conteúdos curriculares e metodologias apropriadas as reais necessidades e 

interesses dos educandos da zona rural; 

II- Organização escolar própria, incluindo a organização do calendário escolar, as fases 

do ciclo agrícola e as condições climáticas; e 

III – adequação à natureza do trabalho na zona rural. 

 

Tabela 19: Número de Escolas Rurais em Áreas Específicas - Rede Municipal em 
Anapurus 

Áreas Ano Número de Escolas 

Escola do Campo 2007 - 

2008 37 

2009 38 

2010 40 

2014 26 
    Fonte: http://ide.mec.gov.br/2011/municipios/relatorio/coibge/2106672. Acessado em Março/2015. 

 

 

http://ide.mec.gov.br/2011/municipios/relatorio/coibge/2106672
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Como pode ser observado na Tabela 19 o número de escolas rurais, no 

município de Anapurus, reduziu nos últimos anos. A escola mais próxima se localiza 

a 3 km de distância da sede e a mais distante fica a mais de 40 km. 

Em 2008 foram nucleadas as escolas do campo para que todos os alunos 

da região tivessem acesso às escolas; em sete regiões do município há uma escola 

núcleo, a qual recebe os alunos das regiões mais próximas. O transporte sai da 

sede ou de povoados núcleos, transportando os professores e pegando os alunos 

que moram nas proximidades da estrada, levando para a escola núcleo e existem 

outros transportes que levam os alunos das regiões próximas até a escola núcleo. O 

município possui dois micro-ônibus, sete ônibus adquiridos com recursos do 

Programa Caminha na Escola do Governo Federal, e os demais transportes 

utilizados para conduzir os alunos são fretados por empresa licitada totalizando mais 

onze veículos. Alguns professores chegam até a localidade de trabalho de moto ou 

carro próprio; além disso, a lei assegura aos profissionais concursados receberem 

uma ajuda de custo por difícil acesso, assegurado em Plano de Cargos e Salários. 

Os prédios escolares da zona rural são reformados com recursos do 

PDDE, e a maioria, estão em boas condições de uso; o mobiliário é adequado aos 

alunos e os mesmos recebem material pedagógico básico. 

A maioria dos carros que transportam os alunos está em boas condições 

de uso, mas a maioria é fretada. Algumas escolas são exitosas ao desenvolver um 

bom trabalho nas classes multisseriadas, em que o município dá suporte para 

desenvolver um bom trabalho. Por enquanto, a maioria das turmas de educação 

infantil nas escolas do campo funcionam junto com o ensino fundamental, mas o 

município está buscando, junto ao PAR, recursos para que uma unidade de 

educação infantil seja adquirida para as escolas do campo, pois a demanda é 

grande. 

 

3.7. Educação Especial 

No Brasil, nas últimas décadas registram-se consideráveis avanços, 

ressignificando a função da escola especial, que visa oferecer atendimento 

especializado restritamente a alunos que não apresentem nenhuma condição de 

frequentar o sistema do ensino comum, conforme cita a lei nº 9.394/96, no capitulo V 

da educação especial no §2º: 
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O atendimento educacional será feito em classes, escolas ou serviços especializados, 

sempre que, em função das condições específicas dos alunos, não for possível a sua 

integração nas classes comuns de ensino regular (BRASIL, 1996). 

O município de Anapurus, ainda não promove sistematicamente a 

educação especial nas diferentes etapas e modalidades de ensino. Vários esforços 

foram realizados para o atendimento especializado a essa clientela, como a 

aquisição de equipamentos para uma sala multifuncional para atender os alunos 

portadores de deficiência auditiva e Síndrome de Down. Mas devido à falta de 

especialistas na área, ainda não funciona adequadamente. 

Embora a Tabela 20, aponte um pequeno índice de alunos matriculados, 

consta no município um alto número de crianças, jovens e adultos portadores de 

necessidades especiais. Essa pequena demanda matriculada, frequenta as aulas na 

rede regular devido à lei de inclusão, mas não possuem profissionais especializados 

para acompanhá-los, tampouco os professores são capacitados na área. 

Na tentativa de bem atender a demanda, existe uma articulação entre os 

setores de educação, saúde e assistência social através do projeto Saúde na 

Escola. No município não consta com um professor de libras, embora haja aquisição 

de materiais adaptados. A rede municipal ainda não garante suplementação 

orçamentária própria para este fim. Os currículos escolares, os métodos, as técnicas 

e os recursos educativos ainda não contemplam as especificidades dos alunos com 

deficiências, é um anseio para o município atender toda essa clientela, assegurada 

por lei, no capítulo V, Art.58 da LDB. 

Mas, os desafios ainda são grandes, o que dificulta sua efetivação. Os 

dados informados na tabela abaixo tratam da demanda de estudantes com 

necessidades educativas especiais alcançadas pela educação no município. 

Tabela 20: Matrículas da Educação Especial, Anapurus, 2013 

 Infantil E.F. Iniciais E.F. Finais Médio Total 

Deficiência Visual 02 07 00 02 11 

Deficiência Mental 00 00 01 00 01 

Deficiência Física 00 04 00 00 04 

Deficiência Auditiva 01 01 01 00 03 

Deficiência Múltipla 00 01 00 00 01 

Altas Habilidades /Superdotação 00 00 00 00 00 

Transtornos Globais do Desenvolvimento 00 07 00 00 07 

Total 03 20 02 02 27 

Fonte: Secretaria Municipal de Educação de Anapurus. EDUCACENSO 2013. 
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A conclusão que se pode tirar, após a análise da tabela é de que há um 

número expressivo de pessoas portadoras de necessidades especiais nas escolas 

de Anapurus, mas ainda assim o atendimento realizado não é o ideal, seja por 

deficiência nas estruturas físicas, seja por falta de profissionais qualificados para 

realizar o acompanhamento dos discentes. Outro problema diagnosticado é o fato de 

não haver o conhecimento da demanda de pessoas que necessitam de educação 

especial, o que não permite ao município saber qual a real necessidade, ficando 

assim impossibilitado de direcionar ações para o atendimento da população com 

necessidades especiais. 

 

3.8. Educação Profissional 

Há a necessidade de formar um cidadão crítico e apto a conhecer e 

interagir com as inovações do mercado de trabalho e suas consequentes mudanças. 

A qualificação profissional neste aspecto é um grande desafio e existe uma intensa 

preocupação em se oferecer cursos de qualidade que beneficiem o desenvolvimento 

da esfera municipal e dos indivíduos envolvidos nesse processo. 

Sendo assim, o município de Anapurus no que diz respeito à Educação 

Profissional conta com uma ação integrada de cursos técnicos adequados ás 

necessidades da população e possibilidades do poder público em oferecê-los. 

De acordo a Lei de Diretrizes e Bases 9.394/96 Seção V, Art. 37, 

Parágrafo 3º: 

“A educação de jovens e adultos deverá articular-se, preferencialmente, com a educação 

profissional, na forma do regulamento” (BRASIL, 1996). 

Como foi falado, existe no município o Ensino Médio na modalidade 

Normal que agrega componentes curriculares para a educação profissional, 

possibilitando ao educando a inserção no mercado de trabalho. 

Além disso, pequenos cursos de capacitação e de cursos 

profissionalizantes são feitos pelo Centro de Referência de Assistência Social – 

CRAS, de forma esporádica e voltados para a qualificação de jovens e adultos 

especificamente. 

Assim, algo que chama bastante atenção é que o município de Anapurus 

mostra-se com possibilidades de expansão, e apesar de ser um município jovem, 

este tem mostrado que ainda tem bastante a progredir num processo contínuo, 
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assim ainda que timidamente e por estar no início, nota-se um esforço do Poder 

Público na busca de ações que possibilitem a implantação com êxito nesta 

modalidade de ensino. 

Logo, por se tratar de uma modalidade recente, tem-se ações específicas 

relacionadas a estágios, que preservem o caráter pedagógico atrelado a formação 

dos educandos desta modalidade, buscando efetivar o aprendizado de 

competências relacionadas à atividade profissional e a contextualização do currículo 

com o intuito de formar estudantes críticos e profissionais. 

 

3.9. TRANSVERSALIDADE 

 

O Brasil é um país de grande diversidade étnico-cultural, o povo brasileiro 

é formado a partir de uma mescla entre europeus, asiáticos, africanos e nativos 

(indígenas). Contudo, o preconceito racial ainda é muito presente na nossa 

sociedade. 

Por isso, há a necessidade de promover, na escola, as mudanças 

imprescindíveis para a transformação desse cenário. E é através do conhecimento e 

do esclarecimento que as diversas formas de discriminação podem ser combatidas. 

O estudo das diferentes culturas e etnias que formam o povo brasileiro já 

era previsto na LDB, em seu Art. 26, §4º. Porém, esse estudo deveria ser inserido 

nos ensinamentos de história. Entretanto, a Lei nº 10.639/03 altera esse artigo da 

LDB e prevê a criação de uma disciplina específica: 

“Nos estabelecimentos de ensino fundamental e médio, oficiais e 

particulares, torna-se obrigatório o ensino sobre História e Cultura Afro-

Brasileira” (BRASIL, 2003). 

Em Anapurus, apesar de o ensino de História e Cultura Afro-Brasileira 

vigorar, os profissionais que trabalham com ela não recebem formação específica, a 

não ser aqueles licenciados em História, nos casos em que este profissional recebe 

a qualificação necessária em seus cursos de nível superior. Contudo, o município 

oferecerá ainda em 2015, curso de aperfeiçoamento para o trabalho com essa 

disciplina, conforme previsto no Plano de Ações Articuladas (PAR). 

Geralmente são desenvolvidos, dentro da área, projetos de 

conscientização e valorização da cultura negra a serem apresentados no “Dia 

Nacional da Consciência Negra”, 20 de Novembro. 
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A diversidade sexual é tema bastante discutido nos dias atuais e apesar 

do preconceito ainda ser muito grande, as pessoas estão muito mais abertas a 

debater sobre o assunto. A escola torna-se, então, um espaço propício a esse 

debate, e esse ambiente é de suma importância para que a discriminação seja de 

uma vez por todas deixada no passado. As escolas de Anapurus, infelizmente, não 

desenvolvem projetos específicos para debater as relações de gênero e a 

diversidade sexual. Mas essa discussão está incluída em disciplinas do currículo 

escolar como: Ciências Naturais, Ciências Humanas e Ciências Sociais. Em 

Ciências, por exemplo, faz parte do planejamento escolar o ensino e a prevenção de 

doenças sexualmente transmissíveis. 

Em contrapartida, não só a diversidade sexual é discutida nessas 

disciplinas, mas a prevenção do uso de drogas e o alcoolismo, racismo, homofobia e 

outras formas de discriminação. Contudo, isso não é o suficiente e averigua-se a 

necessidade de uma discussão maior do tema entre alunos, professores e a 

comunidade como um todo. 

 

 

A educação ambiental tem se tornado nos últimos anos muito importante, 

haja vista, as alterações climáticas que afetam o planeta e que são tão discutidas 

pela mídia, pelos governos e pelas comunidades acadêmicas. 

De acordo com a Lei nº 9.795 de Abril de 1999, em seu Art. 9º, a 

educação ambiental deve ser desenvolvida na educação: básica, superior, especial, 

profissional e de jovens e adultos. E em seu Art. 1º, assim explica o que é a 

educação ambiental: 

Entendem-se por educação ambiental os processos por meio dos quais o indivíduo e a coletividade constroem 

valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e competências voltadas para a conservação do meio 

ambiente, bem de uso comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida e sua sustentabilidade (BRASIL, 

1999). 

No caso específico de Anapurus a educação ambiental recebe muita 

ênfase. A sustentabilidade é tema restrito aos planos de disciplinas específicas 

como: Geografia e Ciências. Existe um trabalho voltado para a formação de 

profissionais ou de criação de projetos com o intuito de trabalhá-la, como gincanas 
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escolares, nas quais muitas vezes os problemas ambientais foram temas discutidos 

pelos discentes em suas apresentações. 

Em maio de 2015, foram entregues aos professores da rede municipal de 

ensino, proposta interdisciplinar para trabalho sobre Meio Ambiente e 

sustentabilidade. 

 

3.10. Recursos Financeiros para a Educação no Município 

Os recursos destinados à educação têm tido grande destaque na mídia 

nacional recentemente. A cada dia a população conscientiza-se da necessidade de 

investir em educação para que o país possa alcançar desenvolvimento social e 

econômico. 

Os recursos disponíveis são de grande importância na elaboração das 

metas deste documento. Por isso, é necessário pensar, avaliar e discutir os valores 

gastos pela administração pública, em educação, nos últimos anos. 

 

Tabela 21: Receitas com o setor educacional do município de Anapurus, 

administradas pela prefeitura (2012 / 2014) 

ANO 
ALIMENTAÇÃO 
ESCOLAR(R$) 

TRANSPORTE 
ESCOLAR(R$) 

FUNDEB(R$) 
OUTRAS 

RECEITAS(R$) 
TOTAL(R$) 

2012 381.000,00 421.014,94 8.392.402,27 1.394.549,35 10.588.966,56 

2013 328.380,00 196.796,23 9.378.102,92 250.527,23 10.153.806,38 

2014 477.940,00 422.690,08 10.891.938,03 1.787.601,41 13.580.169,52 

TOTAL 1.187.320,00 1.040.501,25 28.662.443,22 3.432.677,99 34.322.942,46 

Fontes: Disponível em: 
https://www.fnde.gov.br/siope/dadosInformadosMunicipio; 
https://www.fnde.gov.br/sigefweb/index.php/liberacoes; 
http://www.portaltransparencia.gov.br/. Acessado em Março/2015. 

 

 

Pode-se observar na tabela 21 que os valores investidos em alimentação 

e transporte escolar tem crescido nos últimos anos, bem como os recursos do 

complemento da União – FUNDEB, o que permite o reajuste dos salários dos 

profissionais da educação, dentro dos limites estabelecidos pela Lei do Piso 

Nacional. 

 

 

 

 

https://www.fnde.gov.br/siope/dadosInformadosMunicipio
https://www.fnde.gov.br/sigefweb/index.php/liberacoes
http://www.portaltransparencia.gov.br/
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Tabela 22: Recursos aplicados em educação pelo governo municipal de 

Anapurus, por nível ou modalidade de ensino (2011/2013) 

 Educação Infantil Ensino Fundamental EJA TOTAL 

2011  R$ 3.397.000,00   R$ 6.647.368,00   R$ 1.034.080,00  R$ 11.078.448,00  

2012  R$ 584.400,00   R$ 7.787.563,38   R$ 574.127,20   R$ 8.946.090,58  

2013  R$ 1.351.418,00   R$ 8.998.949,00   R$ 1.300.000,00   R$ 11.650.367,00  

TOTAL  R$ 5.332.818,00   R$ 23.433.880,38   R$ 2.908.207,20   R$ 31.674.905,58  

Fonte: Disponível em: https://www.fnde.gov.br/siope/. Acessado em Março/2015. 

 

Os gastos com educação infantil oscilaram muito entre 2011 e 2013, 

porém houve uma diminuição gradativa em 2012, hoje o município mantém salas de 

educação infantil na sede e na zona rural, dessa modalidade. Contudo, os maiores 

gastos continuam sendo com ensino fundamental, modalidade na qual está inserida 

a maior quantidade de escolas. Já os gastos com EJA representam a menor parcela 

do orçamento total, o que pode sugerir que não há um trabalho bem estruturado de 

educação de jovens e adultos, haja vista, que boa parte da população anapuruense 

ainda é analfabeta. 

 

Tabela 23: Despesas com educação do município de Anapurus, por categoria e 

elementos de despesas (2011/2013) 

 DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CAPITAL TOTAL 

PESSOAL MATERIAL DE 
CONSUMO 

OBRAS E 
INSTALAÇÕES 

EQUIPAMENTOS 

2011  R$ 6.994.128,00  R$ 491.680,00  R$ 410.000,00  R$ 110.000,00  R$ 8.005.808,00  

2012  R$ 8.016.800,00  R$ 482.976,00  R$ 1.180.335,00  R$ 189.696,00  R$ 9.869.807,00  

2013 R$ 11.393.232,24  R$ 702.000,00  R$ 1.148.043,00  R$ 223.704,00  R$ 13.466.979,24  

TOTAL R$ 26.404.160,24  R$ 1.676.656,00  R$ 2.738.378,00  R$ 523.400,00  R$ 31.342.594,24  

Fonte: Disponível em: https://www.fnde.gov.br/siope/. Acessado em Março/2015. 

 

Após os dados apresentados nas tabelas anteriores fica claro que para 

alcançar as metas previstas no PME como, por exemplo, a meta 06 (seis) que fala 

sobre educação em tempo integral, é necessário aumentar progressivamente os 

valores gastos em educação, principalmente em obras, instalações e material de 

consumo. 

Também é possível perceber que o total aplicado pelo FUNDEB cresceu 

com o passar dos anos e que, como previsto por lei, a maior parte desse valor é 

utilizado para pagar o salário dos professores. 

https://www.fnde.gov.br/siope/
https://www.fnde.gov.br/siope/
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O Plano Plurianual (PPA) conta com o acompanhamento e fiscalização do 

Legislativo Municipal e do Conselho Municipal de Educação. Contudo, o restante da 

população não está inserida adequadamente nesse processo. 

É assegurado, contudo, o direito do cidadão de obter informações sobre a 

gestão pública, conforme a lei nº 12.527 de 18 de novembro de 2011: 

 

Regula o acesso a informações previsto no inciso XXXIII do art. 5o, no inciso II do § 

3odo art. 37 e no § 2o do art. 216 da Constituição Federal; altera a Lei no 8.112, de 11 

de dezembro de 1990; revoga a Lei no 11.111, de 5 de maio de 2005, e dispositivos da 

Lei no 8.159, de 8 de janeiro de 1991; e dá outras providências (BRASIL, 2011). 

 

A Secretaria Municipal de Educação sabe de suas responsabilidades, os 

recursos devem ser utilizados exclusivamente na atuação prioritária do município. 

Os investimentos ocorrem de acordo com as matrículas efetivadas na educação 

infantil, fundamental e educação de jovens e adultos, conforme censo escolar. Visa-

se, prioritariamente, combater os maiores problemas da educação municipal 

anapuruense que são a permanência do alunado na escola e o aprendizado, através 

de uma educação de qualidade, bem como o aumento no IDEB. 

 

 

4. METAS E ESTRATÉGIAS 

Meta 1: Universalizar, até 2016, a educação infantil na pré-escola 

para as crianças de 4 (quatro) a 5 (cinco) anos de idade e ampliar a oferta de 

educação infantil em creches, de forma a atender, no mínimo,  80% oitenta por 

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

ESTRATEGIAS: 

1.1- Assegurar espaços lúdicos de interatividade considerando a diversidade étnica, 

de gênero e sócio cultural tais como: brinquedoteca, ludoteca, bibliotecas infantis e 

parques infantis.   

1.2- Garantir que os espaços físicos sejam adequados aos padrões de qualidade e 

acessibilidade e mobiliados em conformidade com as especificidades infantis. 

1.3- Realizar a chamada pública para matrícula das crianças de 0 a 5 anos 

assegurando o controle da frequência em parceria com o Ministério Público e 

demais instituições interessadas.   
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1.4- Promover, em regime de colaboração com União e estado, políticas e 

programas de qualificação permanente de forma presencial e a distância para os 

profissionais da Educação Infantil. 

1.5- Adotar através da Secretaria Municipal de Educação critérios pertinentes que 

possibilitem selecionar professores, gestores, agentes administrativos, A.O.S.G e 

vigias que irão atuar nesta modalidade de ensino. 

1.6- Implantar uma sistemática de acompanhamento e monitoramento para os 

profissionais da Educação Infantil com indicadores que demonstre aptidões, como 

compromisso, responsabilidade e respeito com o educar e cuidar desse alunado. 

1.7- Assegurar o cumprimento da resolução do Conselho Federal, Estadual e 

Municipal no que tange a relação professor aluno inerente a quantidade de crianças 

por sala de aula na Educação Infantil. 

1.8- Promover em regime de colaboração com as instituições de ensino pública e 

privada curso de qualificação e aperfeiçoamento através de políticas e programas de 

assessoramento para os profissionais da Educação Infantil. 

1.9- Garantir a população de 0 a 5 anos, atendimento escolar com qualidade aos 

alunos com necessidades especiais, transtornos globais no seu desenvolvimento e 

altas habilidades ou superdotação. 

1.10- Garantir a permanência dos profissionais formados em pedagogia para educar 

e cuidar das crianças de forma indissociável, conjunta e colaborativa no ambiente 

educacional de 0 a 5 anos de idade. 

1.11- Implantar uma sistemática de acompanhamento permanente dos alunos para 

averiguação do desenvolvimento das habilidades e competências, requeridas a cada 

período da Educação Infantil. 

1.12- Viabilizar recursos financeiros para professores participarem de fóruns e 

seminários de Educação Infantil a nível estadual e regional. 

1.13- Oferecer em regime de colaboração com União e Estado, Educação Infantil 

nas comunidades de assentamento, do campo e quilombola, contemplando 

conhecimentos e saberes destes povos, respeitando suas diversidades. 

1.14- Oferecer em parcerias com a União e o Estado, a oferta de cursos de 

formação continuada em Braille e Libras para professores da Educação Infantil. 

1.15- Garantir a presença do instrutor de Libras, do professor de Braille e Equipe 

Multiprofissional nas escolas de Educação Infantil. 
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1.16- Promover programas e projetos municipais em parceria com outras secretarias 

do município para o fortalecimento da relação família/escola visando melhorias no 

ensino aprendizagem dos alunos da educação Infantil do município de Anapurus. 

1.17- Fornecer kits de livros didáticos para todos os alunos e professores da rede 

municipal de ensino infantil. 

1.18- Articular junto a outros órgãos municipais, especialistas para tratar sobre 

temas sociais emergentes como meio de auxiliar as escolas e as famílias. 

1.19- Desenvolver currículos e propostas pedagógicas especifica para a educação 

infantil. 

1.20- Assegurar o atendimento especializado na escola com psicólogos, 

psicopedagogos, assistentes sociais, atendimento odontológico e outros. 

1.21- Acompanhar semestralmente através de avaliação pertinente o 

desenvolvimento dos alunos de cada ano no ensino infantil afim de que diagnostique 

seu rendimento para os anos subsequentes sem prejuízo de continuação. 

 

Meta 2 : Universalizar o ensino fundamental de nove anos, para toda 

população de 06 a 14 anos, atingindo todos os alunos para que os mesmos 

concluam essa etapa na idade recomendada até o último ano da  vigência 

deste PME.  

ESTRATÉGIAS: 

2.1- Elaborar e executar progressivamente um programa de acompanhamento e 

avaliação que possibilite a melhoria do nível de aprendizagem dos alunos em todo o 

Sistema de Ensino. 

2.2- Garantir e assegurar que, a partir da aprovação do PME todas as escolas do 

ensino fundamental tenham (re)formulado seus projetos políticos pedagógico, 

estabelecendo metas de aprendizagem, em conformidade com a organização do 

currículo com a  observância das diretrizes curriculares para o ensino fundamental. 

2.3- Garantir e manter a oferta de ensino fundamental nos anos iniciais e finais aos 

adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativo de privação e restrição de 

liberdade bem como de medida cautelar. 

2.4- Solicitar junto ao poder legislativo municipal o reconhecimento de comunidades 

quilombolas e de assentamento existentes no perímetro geográfico do município de 

Anapurus para que a população em idade de escolarização seja identificada no 

censo escolar. 
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2.5- Ajustar a relação entre o número de alunos e professores adaptando para os 

anos iniciais o número de 25 alunos e 35 para os anos finais da educação básica, 

garantindo a qualidade do processo ensino-aprendizagem, em conformidade com 

resolução especifica expedida pelo Conselho Municipal de Educação. 

2.6- Implementar em regime de colaboração com a União e estado,  programas de 

correção de fluxo Escolar, reduzindo as taxas de repetência, evasão e distorção 

idade série, em todo o Sistema de Ensino. 

2.7- Garantir padrões de qualidade, em regime de colaboração com os sistemas de 

ensino, incluindo a igualdade de condições para acesso e permanência no Ensino 

Fundamental. 

2.8- Acompanhar e monitorar o desenvolvimento das ações planejadas e 

executadas pelo PAR, mediante as responsabilidades estabelecidas.  

2.9- Garantir serviço de apoio e orientação aos estudantes com fortalecimento de 

políticas intersetoriais de saúde, assistência Social, Conselho de Educação, 

CMDCA, Conselho Tutelar, para que de forma articulada, assegure à comunidade 

escolar, direitos e serviço da rede de proteção. 

2.10- Promover e acompanhar em regime de colaboração com a União e o estado, 

formação continuada permanente para os profissionais que atuam no ensino 

fundamental. 

2.11- Garantir o apoio técnico e pedagógico no monitoramento do acesso, da 

permanência e do aproveitamento escolar dos beneficiários de programas de 

transferência de renda, bem como das situações de discriminação, preconceitos e 

violências na escola, assegurando condições adequadas para o sucesso escolar dos 

alunos, em colaboração com as famílias, comunidades e com órgãos públicos de 

assistência social, saúde e proteção à infância, adolescência e juventude.    

2.12- Garantir e fiscalizar o transporte escolar de qualidade, em regime de 

colaboração entre União, Estado atendendo aos princípios básicos de segurança 

exigidos pelo Departamento Estadual de Trânsito (DETRAN) e as normas de 

acessibilidade que garantem segurança aos alunos com deficiências, levando em 

consideração o tempo de permanência e idade mínima dos alunos assegurando que 

cada ente assuma suas responsabilidades de forma a garantir a escolarização dos 

alunos oriundos da zona rural. 
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2.13- Implantar as Diretrizes e Referenciais Curriculares, de maneira a assegurar a 

formação básica comum e respeito aos valores culturais e artísticos nas diferentes 

etapas e modalidades da educação. 

2.14- Garantir o acesso e condições para permanência de pessoas com deficiência, 

transtornos globais do desenvolvimento, altas habilidades ou superdotação, negros, 

quilombolas, povos do campo, das águas, das florestas, das comunidades 

tradicionais, gays, lésbicas, bissexuais, travestis e transexuais no Ensino 

Fundamental. 

2.15- Inserir no currículo do Ensino Fundamental conteúdos do Estatuto da Criança 

e do Adolescente - ECA Lei 8.069/90 que tratem dos direitos e deveres das crianças 

e dos adolescentes, conforme a Lei 11.525/07.   

2.16- Assegurar recursos necessários para equipar adequadamente os espaços dos 

alunos de 06 anos e daqueles que são usuários de cadeiras de rodas do Ensino 

Fundamental de 09 anos.   

2.17- Viabilizar programas e projetos em parcerias federais e estaduais para 

fortalecer a relação família/escola proporcionando a melhoria do ensino-

aprendizagem como: rendeiras, pinturas, culinária, horticultura, reciclagem, 

jardinagem, doceira dentre outros.  

2.18- Implantar e estimular o uso de tecnologias pedagógicas que combinem ações 

voltadas para a organização do tempo e das atividades didáticas entre a escola e o 

ambiente comunitário em prol da educação do campo, quilombolas. 

2.19- Realizar chamada pública para mapear crianças e adolescentes fora da 

escola, em parceria com órgãos públicos como assistência social, igreja(CEBS), 

pastoral da criança, saúde e de proteção à infância, adolescência e juventude.  

2.20- Garantir a oferta dos anos iniciais do Ensino Fundamental para as populações 

do campo.   

2.21- Ampliar a oferta dos anos finais do Ensino Fundamental para as populações 

do campo e quilombola. 

2.22- Criar e garantir ações voltadas para evitar o abandono dos alunos nos anos 

finais do Ensino Fundamental. 

2.23- Inovar práticas pedagógicas nos sistemas de ensino, com a utilização de 

recursos educacionais que assegurem a melhoria do fluxo escolar e a aprendizagem 

dos alunos. 
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2.24- Implantar a Língua Brasileira de Sinais (Libras) como disciplina, capacitando e 

acompanhando profissionais da educação para atuar nas escolas de Ensino 

Fundamental, assim como garantir a presença de intérprete de Libras em todas as 

escolas que efetivarem matrícula de alunos surdos. 

2.25- Oferecer em parcerias com a União e o Estado, a oferta de cursos de 

formação continuada em Braille, Libras para professores do Ensino Fundamental. 

2.26- Garantir a presença do instrutor de Libras, do professor de Braille e Equipe 

Multiprofissional nas escolas de Ensino Fundamental. 

2.27- Implantar, uma coordenação pedagógica de Ensino Fundamental e suas 

modalidades em todas as unidades escolares, com o objetivo de acompanhar e 

apoiar as atividades educativas da escola. 

 

Meta 3 : Assegurar, até 2016, em regime de colaboração com o 

estado, o atendimento escolar para toda a população de 15 a 17 anos e elevar, 

até o final da vigência desse PME, a taxa líquida de matrículas no ensino médio 

para 85%. 

Estratégias: 

3.1- Estabelecer as Diretrizes Curriculares estaduais com vistas ao fortalecimento 

das práticas pedagógicas curriculares em prol do desenvolvimento de currículos 

escolares que organizem de maneira flexibilizada e diversificada conteúdos 

obrigatórios e eletivos articulados em dimensões como ciência, trabalho, linguagem, 

tecnologia, cultura e esporte. 

3.2- Colaborar com o estado a formação de professores com base no currículo 

ampliando e articulando nas áreas de conhecimento considerando a experiência da 

iniciação científica, incluindo a formação intercultural de povos do campo, 

assentamento e quilombola.    

3.3- Ampliar e Assegurar os tempos e espaço de trabalho pedagógico com os alunos 

por meio de redesenho curricular voltado para a formação básica necessária a vida 

e ao mundo de trabalho.  

3.4- Fortalecer e garantir as parcerias com instituições acadêmicas e a Secretaria 

Municipal de Meio Ambiente, Esporte, Cultura e Lazer para gestão intersetorial na 

oferta de um currículo ampliado. 

3.5- Garantir padrão básico para escolas de Ensino Médio na modalidade normal no 

que se refere à rede física, manutenção e suporte para o ensino.  
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3.6- Apoiar programas e ações de correção de fluxo escolar por meio de 

acompanhamento individualizado do aluno com rendimento escolar defasado e pela 

adoção de práticas como aulas de reforço no turno complementar, estudo de 

recuperação e progressão parcial no ciclo da escola de maneira compatível com a 

sua idade. 

3.6- Apoiar a participação no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), 

fundamentado em matriz de referência do conteúdo curricular do Ensino Médio e em 

técnicas estatísticas e psicométricas que permitam comparabilidade de resultados, 

articulando-o ao Sistema de Avaliação da Educação Básica (SAEB) e promover sua 

utilização como instrumento de avaliação sistêmica, para subsidiar políticas públicas 

para a educação básica; de avaliação certificadora, possibilitando aferição de 

conhecimentos e habilidades adquiridos dentro e fora da escola.   

3.7- Apoiar a expansão das matrículas gratuitas de Ensino Médio integrado à 

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

das comunidades de assentamento, quilombolas e das pessoas com deficiência e 

dos adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas de privação e 

restrição de liberdade, bem como de medida cautelar.   

3.8- Apoiar a oferta do Ensino Médio na modalidade regular e garantir a modalidade 

normal em escolas do campo com metodologias e estratégias adequadas à 

realidade das diferentes populações. 

3.9- Apoiar a expansão das matriculas gratuitas de ensino médio integradas à 

educação profissional. 

3.10- estimular e assegurar a expansão do estágio para estudantes do ensino médio 

da modalidade normal em entidades públicas e privadas. 

3.11- incentivar a participação dos alunos do ensino médio do município de 

Anapurus a realizar o Exame Nacional do Ensino Médio- ENEM como meio de 

ingressarem no ensino superior. 

 

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

anos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas 

habilidades ou superdotação, o acesso à educação básica e ao atendimento 

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

garantia de sistema educacional inclusivo, de salas de recursos 
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multifuncionais, classes, escolas ou serviços especializados, públicos ou 

conveniados. 

Estratégias: 

4.1- Garantir o cumprimento dos dispositivos legais constantes na Convenção dos 

Direitos da Pessoa com Deficiência (ONU 2006), ratificada no Brasil pelos Decretos 

186/2008 e 6949/2009, na Política de Educação Especial na Perspectiva da 

Educação Inclusiva (MEC 2008) e nos marcos legais políticos e pedagógicos da 

educação inclusiva. 

4.2- Levantar dados baseados em laudos que comprovem deficiências e/ou 

dificuldades de aprendizagem e cadastrá-los no Censo do MEC. 

4.3- Estabelecer parcerias com outras secretarias (saúde, esporte e lazer, 

assistência social, direitos humanos) para o desenvolvimento de políticas públicas 

aos jovens, adultos e idosos, público alvo da Educação Especial. 

4.4- Garantir o atendimento educacional especializado nas salas de recursos 

multifuncionais em toda a rede municipal de ensino, implantando uma sistemática de 

acompanhamento e monitoramento das salas de recursos multifuncional, no que diz 

respeito à segurança e manutenção dos equipamentos, a adequação do espaço 

físico, a utilização apropriada dos recursos e formação continuada de professores. 

4.5- Fortalecer o acompanhamento e o monitoramento do acesso à escola por parte 

dos beneficiários do BPC (Beneficio de Prestação Continuada), de maneira a 

garantir a ampliação do atendimento aos estudantes com deficiência na rede 

municipal de ensino. 

4.6- Elaborar uma proposta de reestruturação do atendimento educacional 

especializado realizado nos Centros e Núcleo de atendimento especializado e nas 

salas de recursos multifuncionais da rede municipal de ensino. 

4.7- Implantar Língua Brasileira de Sinais como disciplina nas escolas de educação 

básica conforme determina o Decreto nº 5.626/05. 

4.8- Realizar concurso público para suprir as necessidades de profissionais 

especializados para atuarem nos Centros e Núcleo de Atendimento Educacional 

Especializado, nas salas de recursos multifuncionais e nas escolas da rede 

municipal de ensino quando necessários. 

4.9- Desenvolver ações para garantir o processo de inclusão e do atendimento 

educacional especializado a fim de assegurar as condições de acesso, participação 
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e aprendizagem aos alunos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento 

e altas habilidades ou superdotação. 

4.10- Estabelecer padrões básicos de infraestrutura das escolas da rede regular de 

ensino para o recebimento dos alunos público alvo da Educação Especial, 

adaptando os prédios escolares já existentes para atender as normas de 

acessibilidade, constantes nos dispositivos legais. 

4.11- Oficializar parcerias com instituições de Ensino Superior e Instituições voltadas 

para o desenvolvimento da pesquisa, das artes, dos esportes, dentre outros, para 

oportunizar a execução de projetos que atendam as necessidades educacionais 

específicas dos alunos com altas habilidades ou superdotação. 

4.12- Garantir a oferta de EJA diurno na perspectiva de Educação Inclusiva. 

4.13- Criar as categorias profissionais de cuidador, professor de Atendimento 

Educacional Especializado - AEE e Professor Mediador para AEE de Altas 

Habilidades ou Superdotação. 

4.14- Definir, em regime de colaboração com a União e o estado, políticas de 

expansão e melhoria da educação inclusiva aos alunos público da Educação 

Especial, assegurando o transporte escolar acessível aos alunos com deficiência 

que tem o acesso e a frequência à escola impedidos por falta de transporte 

acessível. 

4.15- Garantir a oferta de formação em serviço para os professores da Educação 

Infantil ao Ensino Médio/Magistério que possuem alunos público-alvo da Educação 

Especial nas salas de Ensino Regular, bem como a inclusão das famílias dos alunos 

nas orientações e capacitações. 

4.16- Assegurar, em parceria com o serviço de saúde, a aplicação de testes de 

acuidade visual e do teste da orelhinha no sentido de detectar problemas visuais e 

auditivos a fim de favorecer o atendimento na estimulação essencial. 

4.17- Articular e fortalecer com as instituições de ensino superior, proposta de 

estudos e pesquisas em apoio ao atendimento suplementar dos alunos com altas 

habilidades ou superdotação. 

4.18- Fortalecer parceria com o Sistema Si e instituições governamentais e não 

governamentais para garantir a oferta de qualificação profissional aos jovens, 

adultos e idosos, público alvo da Educação Especial, para sua posterior inclusão no 

mercado de trabalho. 
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4.19- Assegurar o atendimento escolar dos alunos público alvo da educação 

especial desde a educação infantil até o Ensino Médio/Magistério respeitando as 

suas necessidades e especificidades. 

4.20- Institucionalizar o atendimento educacional especializado nos Projetos Político-

pedagógicos das escolas da rede municipal de ensino. 

4.21- Garantir recursos financeiros para a oferta de cursos de formação continuada 

em Braille, Libras, Soroban, Deficiência Intelectual, transtornos globais do 

desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, aos docentes da rede 

municipal de ensino. 

4.22- Efetivar parcerias com as organizações da sociedade civil e instituições de 

Ensino Superior, para o desenvolvimento de projetos que estimulem a criação e o 

uso de recursos de tecnologia assistiva. 

 

Meta 5 : Alfabetizar todas as crianças no máximo até o final do 3º ano 

do ensino fundamental, no período de vigência deste PME. 

ESTRATÉGIAS: 

5.1- Instruir um grupo de professores alfabetizadores para crianças até o final do 3º 

ano do ensino fundamental nos sistemas de ensino assegurando uma política 

municipal da alfabetização que contemplem colóquios entre professores envolvendo 

as ações inerentes à função do professor alfabetizador. 

5.2- Instituir parcerias junto as IES oferta de cursos de especialização em 

alfabetização presenciais e a distância para professores dos anos iniciais do Ensino 

Fundamental. 

5.3- Apoiar em regime de colaboração com a União e o Estado, alfabetização de 

crianças dos povos do campo, assentamentos, quilombolas e de populações 

inerentes, com produção de materiais didáticos específicos, além do 

desenvolvimento de instrumentos de acompanhamento que considerem o uso da 

língua materna das comunidades. 

5.4- Assegurar jornada escolar ampliada, integral e integrada, com a garantia de 

espaços e tempos apropriados às atividades educativas, assegurando a estrutura 

física em condições adequadas e profissionais habilitados. 

5.5- Fomentar as tecnologias educacionais inovadoras das práticas pedagógicas 

que assegurem a alfabetização, a partir de realidades linguísticas diferenciadas em 
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comunidades bilíngues ou multilíngues, favorecendo a melhoria do fluxo escolar e a 

aprendizagem dos alunos, segundo as diversas abordagens metodológicas. 

5.6- Promover, com especial ênfase, em consonância com as Diretrizes do Plano 

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

professores, bibliotecários e agentes da comunidade para atuarem como 

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

desenvolvimento e da aprendizagem. 

5.7- Estruturar o ciclo de alfabetização de forma articulada com estratégias 

desenvolvidas na pré-escola obrigatória, com qualificação e valorização dos 

professores alfabetizadores e com apoio pedagógico específico, a fim de garantir a 

alfabetização de todas as crianças na idade determinadas nos documentos legais. 

5.8- Criar e assegurar, na avaliação municipal um exame específico para a aferição 

da aprendizagem das crianças do ciclo de alfabetização. 

5.9- Selecionar, certificar, divulgar e disponibilizar tecnologias educacionais para 

alfabetização de crianças, assegurando conteúdos das Diretrizes e Propostas 

Curriculares Nacionais, bem como, o acompanhamento dos resultados nos sistemas 

de ensino em que forem aplicadas. 

5.10- Garantir a alfabetização bilíngue (Libras e Língua Portuguesa) aos alunos 

surdos e a aprendizagem do código Braile para os alunos cegos. 

 

Meta 6: Oferecer, até o prazo de vigência deste PME, Educação em 

tempo integral em, no mínimo, 20% das escolas públicas de forma a atender 

25% dos alunos da Educação Básica. 

ESTRATÉGIAS: 

6.1- Garantir a oferta de Educação Integral, mediante a adoção de currículos, 

pedagogias, didáticas e metodologias propiciadoras de uma educação unitária 

efetivamente formadora para a cidadania, com conteúdos e práticas que respondem 

as exigências do momento histórico e das demandas do futuro. 

6.2- Garantir a oferta de Educação Integral em Jornada Ampliada na escola pública, 

por meio de atividades de acompanhamento pedagógico e multidisciplinares, 

inclusive culturais e esportivas a fim de que o tempo de permanência na escola ou 

sob sua responsabilidade passe a ser igual ou superior a sete horas diárias no 

decorrer do ano letivo. 
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6.3- Institucionalizar e manter, em regime de colaboração com União e estado, a 

ampliação e reestruturação das escolas públicas, por meio da instalação de quadras 

poliesportivas, laboratórios, inclusive de informática, espaços para atividades 

culturais, bibliotecas, auditórios, cozinhas, refeitórios, banheiros e outros 

equipamentos, bem como a de produção de material didático e de formação de 

recursos humanos para a Educação Integral em Jornada Ampliada. 

6.4- Promover ações pedagógicas voltadas á ampliação do universo escolar, 

sobretudo das crianças das camadas populares, cujas famílias de origem não 

tiveram acesso à escolaridade fundamental para apoiá-las no acompanhamento das 

atividades escolares. 

6.5- Garantir ações pedagógicas para a orientação do estudo (Estudo dirigido) nas 

leituras, nos processos de fixação da aprendizagem, na utilização de recursos para 

o aprimoramento da linguagem oral e da linguagem escrita. 

6.6- Viabilizar atendimento diferenciado a grupos de alunos com habilidades ou 

dificuldades específicas de aprendizagem. 

6.7- Garantir apoio técnico pedagógico e acompanhamento ao desenvolvimento, no 

espaço escolar, de trabalhos em equipe e projetos coletivos de professores e 

alunos, envolvendo grupos de diferentes faixas etárias. 

6.8- Assegurar condições para a habilitação dos alunos em estratégias de pesquisa 

(bibliográfica e/ ou temática, seja nas bibliotecas ou na internet) sob a orientação de 

professores para o desenvolvimento de projetos interdisciplinares combinados com 

as áreas de Artes, Educação Física, etc.  

6.9- Promover a articulação da escola com os diferentes espaços educativos, 

culturais e esportivos, e equipamentos públicos como centros comunitários, 

bibliotecas, praças, parques, museus, teatros, cinemas e planetários propiciando a 

extensão cultural, por meio de visitas, programas, projetos e ações similares. 

6.10- Estimular a oferta de atividades voltadas à ampliação da jornada escolar de 

alunos matriculados nas escolas da rede publica de educação Básica por parte das 

entidades privadas de serviço social vinculada ao sistema sindical, de forma 

concomitante e em articulação como a rede publica de ensino. 

6.11- Orientar, na forma do art. 13, 1º, da lei no 12.101, de 27 de novembro de 2009, 

a aplicação em gratuidade em escolas da rede pública de educação básica, de 

forma concomitante e em articulação com a rede pública de ensino. 
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6.12- Atender às escolas do campo, de comunidades de assentamentos e 

quilombolas, na oferta de Educação Integral em Jornada Ampliada, com base em 

consulta prévia e informada, considerando-se as peculiaridades locais. 

6.13- Garantir a Educação Integral em Jornada Ampliada para pessoas com 

deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou 

superdotação. 

6.14- Ampliar gradativamente a jornada escolar, com o objetivo de implantar a 

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

considerando atividades que desenvolvam as múltiplas dimensões humanas e 

disponibilizando infraestrutura física, humana e de material às respectivas unidades 

escolares. 

 

Meta 7: Garantir 100% das escolas da Educação Básica, níveis e 

modalidades, condições de transversalidade para o desenvolvimento de 

praticas pedagógicas voltadas para as diversidades e temas sociais (direitos 

socioeducacionais). 

ESTRATÉGIAS: 

7.1- Implantar, em toda a rede municipal de ensino, as Diretrizes Curriculares 

Nacionais de Educação em Direitos Humanos- DCNDH (Resolução CNE/CP 

01/2012, diário Oficial da União, Brasília, 31 de maio de 2012, seção 1-p 48) e as 

estabelece as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Ambiental 

(Resolução nº 02de 15 de junho de 2012). 

7.2- Implantar e implementar nos currículos das escolas de ensino fundamental, os 

princípios contidos na Lei nº 9.279, de20 de outubro de 2010, que institui a Política 

Estadual de Educação Ambiental, o conforme de decreto Estadual de nº 28.549, de 

31 de agosto de 2012. 

7.3- Estabelecer parcerias e/ou interfaces, em regime de colaboração com a União e 

o estado, atividades com as secretarias responsáveis pelas políticas publicas das 

diversidades – Secretaria Estadual de Direitos Humanos, atividades com as 

secretarias responsáveis pelas políticas publicas das diversidades – Secretaria 

Estadual de Direitos Humanos, Secretaria Estadual de Igualdade Racial, Secretaria 

Estadual da Mulher. 

7.4- Efetivar parcerias com a sociedade civil organizada, Instituições de Ensino 

Superior- IES e com as organizações não governamentais, para o desenvolvimento 
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de programas e projetos regionais, locais e específicos, que estimulem a praticidade 

das políticas publicas para a diversidade e temas sociais. 

7.5- Criar políticas e programas voltados para gestão financeira e pedagógicas das 

diversidades e temas sociais, criando um fórum consultivo e deliberativo sobre as 

modalidades, diversidades e temas sociais. 

7.6- Garantir dotação orçamentária para as políticas da diversidade no âmbito de 

toda a rede municipal de educação. 

7.7- Implantar na Secretaria Municipal de Educação, um setor ou equipe técnica 

especializada e multidisciplinar, da diversidade com o objetivo de realizar, 

acompanhar, avaliar e monitorar as atividades referentes a educação em direitos 

humanos, a educação para as relações étnico-raciais, para as relações  de gênero, 

identidade de gênero e diversidade sexual, educação  ambiental, educação fiscal, 

cultura na escola, fortalecendo parcerias entre organismos públicos, não 

governamentais e com os movimentos sociais (direitos humanos, ecológicos, justiça 

fiscal, negros, de mulheres, feministas, LGBTTT) objetivando alcançar uma 

educação não discriminatória, não sexista, não machista, não racista, não 

homofobia, não lesbofóbica, não transfíbica. 

7.8- Institucionalizar todas as políticas publicas da diversidade (garantia de direitos 

aos/as negros/as, indígenas, mulheres, pessoas do segmento LGBTTT e outros), 

direito ambientais, justiça fiscal e arte e cultura na escola nos Projetos Político -

pedagógicos das escolas municipais. 

7.9- Realizar formação continuada, presencial e/ou a distância, para os profissionais 

de educação (gestores, professores e pedagogos), da rede municipal, em todos os 

níveis, etapas e modalidades de ensino, a luz dos Direitos Humanos, Educação 

Fiscal e Educação Ambiental que reconheçam e valorizem a diversidade e a 

democracia participativa. 

7.10- Fortalecer apoio técnico pedagógico a toda rede municipal de ensino para 

realizar, acompanhar, avaliar e monitorar as ações voltadas para a educação na 

perspectiva da inclusão, da diversidade e dos temas sociais. 

7.11- Produzir, adquirir e distribuir materiais didáticos e paradidáticos específicos e 

regionais, referentes à educação em direitos humanos, as relações de gênero, 

étnico–raciais e a diversidade sexual, educação ambiental, cultura na escola, 

educação fiscal para todas as escolas municipais. 
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7.12- Garantir a participação do município no Fórum Estadual de Discussão e 

Deliberações sobre a Diversidade e temas Sociais. 

7.13- Fomentar produção de materiais pedagógicos específicos e diferenciados de 

referencia, contextualizados as realidades socioculturais para professores e alunos, 

contemplando a educação para as étnico-raciais, educação em direitos humanos, 

gênero e diversidade sexual, educação ambiental, educação fiscal, arte e cultura nas 

escolas para a Educação Básica, respeitando os interesses das comunidades 

indígenas, quilombolas e povos do campo. 

7.14- Assessorar, acompanhar e o monitorar os planos de trabalhos sobre as 

diversidades e temas sociais propostos pelas equipes da Secretaria Municipal de 

Educação. 

7.15- Estimular projetos de intervenção nas unidade escolares, na dimensão da 

gestão, do currículo e do espaço físico para a promoção da sustentabilidade 

socioambiental. 

7.16- Apoiar as ações de prevenção da violência nas escolas mediante a realização 

de pesquisas e materiais didáticos diversificados. 

7.17- Observar e assegurar o disposto no art. 2, da Lei n 11.738, de 16 de junho de 

2008, podendo ser destinado 1/3 da carga horária dos professores para as 

atividades com os temas sociais, diversidades e colegiados escolares. 

7.18- Garantir a participação em Programas Específicos voltado para projetos que 

contemplem as diversidades e temas sociais sob a orientação de sequências 

didáticas promotoras da aprendizagem com finalidade melhorar os indicadores 

educacionais. 

 

Meta 8: – Atingir as metas do Índice de Desenvolvimento da 

Educação Básica – IDEB para a Educação Básica do Município de Anapurus: 

IDEB 2015 2017 2019 2021 

Anos iniciais 4.2 4.5 4.8 5.1 

Anos finais 3.4 3.6 3.9 4.2 

 

ESTRATÉGIAS: 

 8.1- Construir, em colaboração com a rede de ensino, indicadores da qualidade 

educacional anapuruense com base no desempenho do alunado que considere o 
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perfil do corpo de profissionais da educação, as condições de infraestrutura das 

escolas, os recursos pedagógicos disponíveis, as características da gestão e outras 

dimensões relevantes, considerando indicadores específicos de avaliação da 

qualidade da educação especial, educação do campo e outras que contemplem as 

diversidades anapuruense. 

8.2- Oferecer formação continuada aos professores referente aos descritores da 

Prova Brasil para assegurar bons resultados. 

 

Meta 9 – Elevar a escolaridade média da população de 18 (dezoito) a 

29 (vinte e nove) anos, de modo a alcançar, no mínimo, 10 anos de estudo no 

último ano de vigência deste plano, para as populações do campo, da região 

de menor escolaridade no País e dos 25% (vinte e cinco por cento) mais 

pobres, e igualar a escolaridade média entre negros e não negros declarados à 

Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE. 

ESTRATÉGIAS: 

9.1- Estimular a diversificação curricular, integrando a formação à preparação para o 

mundo do trabalho e estabelecendo inter-relação entre teoria e prática, nos eixos 

ciência, trabalho, da tecnologia e da cultura e cidadania, adequando à organização 

do tempo e do espaço pedagógico. 

9.2- Expandir a oferta gratuita de Educação Profissional por meio de parcerias com 

as entidades privadas de serviço social e de formação profissional vinculada ao 

sistema sindical, de forma concomitante ao ensino ofertado na rede escolar pública, 

para os segmentos populacionais considerados. 

9.3- estabelecer parceria entre Secretaria de Agricultura e outros órgãos 

competentes orientação sobre a produção de hortas na escola e familiar para 

produzir com qualidade os alimentos. 

9.4- Apoiar os Centros Familiares de Formação por alternância na oferta de cursos 

de Ensino Fundamental com qualificação social e profissional e Ensino Médio 

Integrado à Educação Profissional na perspectiva da agricultura familiar, 

agropecuária, meio ambiente e outras áreas de interesse dos segmentos 

populacionais considerados. 

9.5- Viabilizar as tecnologias educacionais e de inovação das práticas pedagógicas, 

que assegurem a alfabetização, a partir de realidades diferenciadas de comunidades 



 

63 
 

e que favoreçam a melhoria do fluxo escolar e as aprendizagens dos alunos, 

segundo as diversas abordagens metodológicas. 

9.6- Construir uma proposta curricular especifica para a educação do campo em 

consonância com a Legislação Educacional Federal. 

 9.7- Adequar o calendário às fases do ciclo agrícola nas comunidades do campo. 

 

Meta 10 – Elevar a taxa de alfabetização da população com 15 

(quinze) anos ou mais para 90% (noventa por cento) até 2018 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, Adultos e Idosos como 

direito humano, a todos os que não tiveram acesso à Educação Básica na idade 

própria, inclusive àqueles que estão em situação de privação de liberdade e 

adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas de privação e restrição 

de liberdade, bem como de medida cautelar. 

10.2- Realizar diagnóstico dos jovens, adultos e idosos com Ensino Fundamental e 

médio incompletos, a fim de identificar a demanda ativa por vagas na Educação.   

10.3- Realizar chamada pública anualmente e semestralmente para Educação de 

Jovens, Adultos e Idosos, promovendo-se busca ativa no município e em parceria 

com organizações da sociedade civil. 

10.4- Garantir o acesso e a permanência de jovens, adultos e idosos por meio de 

incentivos, como programas vinculados a uma política de emprego para os egressos 

dos cursos de Educação de Jovens, Adultos e Idosos, kit alimentação, bolsa EJA e 

etc, em parcerias com o poder público e privado. 

10.5- Executar ações de atendimento ao estudante da educação de jovens, adultos 

e idosos, 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. 

10.6- Instituir currículos adequados às especificidades dos educandos da EJA, 

incluindo temas que valorizem os ciclos/fases da vida e promover a inserção no 

mundo do trabalho e participação social. 
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10.7- Desenvolver e garantir políticas para os educadores e educandos da 

modalidade EJA, visando o aperfeiçoamento da prática pedagógica que possibilite a 

construção de novas estratégias de ensino e uso das tecnologias da informação. 

10.8- Instituir um grupo de professores alfabetizadores de jovens, adultos e idosos 

no sistema de ensino, assegurando uma política municipal da alfabetização que 

contemple formação continuada de professores, condições e jornada de trabalho e 

gratificação salarial pela função de professor alfabetizador. 

10.9- Fomentar a produção de material didático específico para a EJA, bem como, 

metodologias diferenciadas para o desenvolvimento dos alunos dessa modalidade. 

10.10- Garantir o acesso de jovens, adultos e idosos às Tecnologias da Informação 

e Comunicação – TICs no ambiente escolar. 

10.11- Desenvolver programas municipais de assistência ao estudante da EJA 

assegurando ações de assistência social, saúde, financeira e de apoio 

psicopedagógico que contribuam para garantir o acesso, a permanência, a 

aprendizagem e a conclusão com êxito.   

10.12- Acompanhar e monitorar o acesso, a frequência e o aproveitamento dos 

jovens e adultos desta modalidade.  

 

Meta 11 – Oferecer em regime de colaboração, no mínimo, 20% (vinte 

por cento) das matrículas de educação de jovens, adultos e idosos, na forma 

integrada à educação profissional no ensino fundamental e apoiar os 

programas voltados para a qualificação profissional integrado ao ensino 

médio, até o fim de vigência deste PME. 

ESTRATÉGIAS: 

11.1- Manter programa nacional de educação de jovens, adultos e idosos, voltados à 

conclusão da educação básica; 

11.2- Expandir as matrículas na educação de jovens, adultos e idosos, de modo a 

articular a formação inicial e continuada de trabalhadores com a educação 

profissional, objetivando a elevação do nível de escolaridade do trabalhador e da 

trabalhadora; 

11.3- Ampliar as oportunidades profissionais dos jovens, adultos e idosos com 

deficiência e baixo nível de escolaridade, por meio de acesso ao ensino articulado à 

educação profissional;  
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11.4- Garantir em parceria com a União e o estado, a 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 a acessibilidade à pessoa com deficiência. 

11.5- Estimular a diversidade curricular da educação de jovens, adultos e idosos, 

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 os espaços 

pedagógicos adequados às características desses alunos e alunas. 

11.6- Acompanhar e monitorar o acesso, a frequência e o aproveitamento dos 

jovens beneficiários de programas de transferência de renda e de educação no 

Ensino Fundamental. 

11.7- Fomentar formação continuada de docentes da rede pública que atuam na 

Educação de Jovens, Adultos e Idosos, articulada à educação profissional. 

11.8- Promover a integração da EJA com políticas de saúde, trabalho, meio 

ambiente, cultura, lazer e esporte, entre outros na perspectiva da formação integral 

dos cidadãos. 

11.9- Adquirir em colaboração com a União e o estado, material didático, e 

desenvolver currículos e metodologias específicas para a avaliação da 

aprendizagem, bem como garantir o acesso a equipamentos e laboratórios. 

 

Meta 12 – Articular junto ao governo estadual e federal a criação e 

expansão de matriculas da educação profissional técnica de nível médio. 

ESTRATÉGIAS: 

12.1- Articular junto à União e ao Estado matrículas de educação profissional de 

nível médio, científica e tecnológica, levando em consideração a vinculação com 

arranjos produtivos, sociais e culturais locais e regionais, bem como a interiorização 

da educação profissional. 

12.2- Apoiar a oferta de educação profissional de nível médio na modalidade de 

educação à distância utilizando a mediação tecnológica, com a finalidade de ampliar 

a oferta e democratizar o acesso à educação profissional pública e gratuita. 

12.3- Estimular a expansão do estágio na educação profissional técnica de nível 

médio e do ensino médio regular, preservando-se seu caráter pedagógico integrado 
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ao itinerário formativo do aluno, visando à formação de qualificações próprias da 

atividade profissional.  

12.4- Apoiar as parcerias interinstitucionais com vistas à oferta de matrículas 

gratuitas de educação profissional de nível médio pelas entidades privadas de 

formação profissionais vinculadas ao sistema sindical e entidades sem fins lucrativos 

de atendimento à pessoa com deficiência, com atuação exclusiva na modalidade.  

12.5- Apoiar a Institucionalização do sistema de avaliação da qualidade da educação 

profissional de nível médio.   

12.6- Elevar o investimento em programas de assistência estudantil e mecanismos 

de mobilidade acadêmica, visando a garantir as condições necessárias à 

permanência dos estudantes e à conclusão dos cursos técnicos de nível médio.  

12.7- Assegurar, a partir da aprovação do PME, a expansão da oferta de educação 

profissional técnica de nível médio no setor público e privado, para as pessoas com 

deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou 

superdotação, com possibilidade de certificação em terminalidade específica, por 

meio de ações dos órgãos gestores do sistema – administrador e normatizador; 

12.8- Apoiar, a partir da aprovação do PME, acessibilidade de comunicação, por 

meio da Língua Brasileira de Sinais (Libras) em turmas específicas de surdos ou 

com intérpretes de Libras em turmas ouvintes, bem como a formação em línguas de 

sinais na comunidade escolar do Ensino Médio, possibilitando o ingresso de 

estudantes surdos nas escolas públicas e privadas, sob responsabilidade dos 

órgãos gestores do sistema – administrador e normatizador;  

12.9- Participar, em articulação com a SEDUC-MA e Institutos Federais, anualmente, 

após a aprovação deste Plano, de cursos, seminários e oficinas que relacionem as 

novas tecnologias e as novas profissões com os saberes e as formas de trabalhos 

existentes em cada comunidade, visando ao desenvolvimento de processos 

colaborativos entre conhecimento e produção;  

12.10- Possibilitar parceria com a União e o estado, a fim de garantir a oferta de 

educação profissional técnica de nível médio com base no empreendedorismo sócio-

ambiental oportunizando aos jovens e adultos a participação do desenvolvimento 

social econômico local.   

 

Meta 13 – Apoiar em parceria com a União e Estado a oferta da 

Educação Superior na garantia da taxa bruta de matricula para 50% e a taxa 
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liquida para 33% da população de 18 a 24 anos, assegurada a qualidade da 

oferta e expansão para, pelo menos, 30% das novas matriculas no segmento 

público. 

ESTRATÉGIAS: 

13.1- Apoiar a otimização da capacidade instalada da estrutura física e de recursos 

humanos das instituições públicas de educação superior, mediante ações 

planejadas e coordenadas, de forma a ampliar e interiorizar o acesso à graduação;  

13.2- Incentivar através de Programas de acessos, o ingresso dos alunos, oriundos 

da educação básica, a fim de promover a permanência e/ou manutenção na 

Educação Superior no Município. 

13.3- Assegurar a 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. 

13.4- Garantir a oferta de Educação Superior pública e gratuita, prioritariamente para 

a formação de professores para a Educação Básica, sobretudo nas áreas de 

Ciências Exatas e Naturais, bem como para atender o deficit de profissionais em 

áreas específicas. 

13.5- Apoiar políticas de inclusão e de assistência estudantil, dirigidas aos 

estudantes de instituições públicas e bolsistas de instituições privadas de 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 de estudantes com deficiência, transtornos globais do 

desenvolvimento, talentosos, altas habilidades ou superdotação, de forma a apoiar 

seu sucesso acadêmico. 

13.6- Estimular a ampliação de oferta de estágio como parte da formação na 

Educação Superior. 

13.7- Proporcionar políticas que assegurem condições de acessibilidade nas 

instituições de Educação Superior, na forma da legislação. 

13.8- 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 do Município. 
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13.9- Mapear a demanda e fomentar a oferta de formação de pessoal de nível 

superior considerando as necessidades do desenvolvimento do Município, a 

inovação tecnológica e a melhoria da qualidade da Educação Básica. 

13.10- Apoiar e garantir a criação de um Fórum Permanente de discussão e 

encaminhamentos das ações do Ensino Superior no Município. 

13.11- Apoiar a criação de conselhos com a participação da comunidade e de 

entidades da sociedade civil organizada, para acompanhamento e controle social 

das atividades acadêmicas da Educação Superior. 

13.12- Estimular as instituições de Educação Superior a identificar, na Educação 

Básica, estudantes com talentos, altas habilidades ou superdotação intelectuais, e 

com deficiências ou transtornos globais do desenvolvimento, com vistas à oferta de 

atendimentos direcionados às necessidades específicas. 

13.13- Incentivar a formação de recursos humanos para a modalidade de Educação 

a Distância. 

13.14- Incentivar a ampliação gradual da oferta de formação na modalidade de 

Educação a Distância no Ensino Superior para todas as áreas, incentivando a 

participação das instituições de Ensino Superior credenciadas. 

13.15- Promover parcerias com as Instituições de Ensino Superior visando a 

ampliação de conteúdos disciplinares referentes à Educação de Jovens, Adultos e 

Idosos, e para as pessoas com deficiências, transtornos globais do desenvolvimento 

e altas habilidades que formam profissionais da educação, saúde, engenharia e 

arquitetura. 

13.16- Estimular a oferta de cursos de especialização em áreas afins à Educação 

Especial. 

 

Meta 14 – Apoiar, em regime de colaboração entre a União, os 

Estados e o Distrito Federal, no prazo de 3 (três) anos de vigência deste PME, 

política nacional de formação e valorização 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, assegurado que todos os professores e as professoras da 

educação básica possuam formação específica de nível superior, obtida em 

curso de licenciatura na área de conhecimento em que atuam.  

ESTRATÉGIAS:  
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14.1- Consolidar plataforma eletrônica para organizar a oferta e as matrículas em 

cursos de Formação Continuada de profissionais da educação, bem como para 

divulgação e atualização dos currículos eletrônicos dos docentes.  

14.2- Intermediar, junto aos órgãos responsáveis pelas instituições públicas e 

privadas de nível superior, a ampliação da oferta de cursos de especialização, 

voltados para a formação de pessoal para as diferentes áreas de ensino e de gestão 

escolar.  

14.3- Estimular e Assegurar as parcerias entre as Instituições de Ensino Superior, 

Públicas e Privadas para oferecer cursos regulares diurnos e noturnos de 

licenciatura plena, que facilitem o acesso à formação de docentes em exercício.  

14.4- Ampliar, parceria entre União, Estado e Município, os recursos para os 

programas de formação em serviço que assegurem a todos os professores a 

possibilidade de adquirir a qualificação exigida pela Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional.  

14.5- Atuar conjuntamente com o município de Anapurus na elaboração de um plano 

estratégico que apresente diagnóstico das necessidades de formação de 

profissionais da educação e da capacidade de atendimento por parte de instituições 

públicas, privadas e comunitárias de Educação Superior existentes no Município, e 

que defina obrigações recíprocas entre os partícipes.  

14.6- Apoiar  programas 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.  

14.7- Assegurar o estágio dos cursos de licenciatura, visando um trabalho 

sistemático de conexão entre a formação acadêmica dos graduandos e as 

demandas da Educação Básica.  

14.8- Apoiar a implementação de cursos e programas especiais para assegurar 

formação específica na Educação Superior, em suas respectivas áreas de atuação, 

aos docentes com formação de nível médio na modalidade normal, não licenciados 

ou licenciados em áreas diversas da de atuação docente, em efetivo exercício.  

14.9- Incentivar a oferta de cursos técnicos de nível médio e tecnológicos de nível 

superior destinados à formação, em suas respectivas áreas de atuação, dos 

profissionais da educação de outros segmentos não específicos do magistério.  

14.10- Assegurar política municipal de formação e valorização dos profissionais da 

educação, de forma a ampliar as possibilidades de formação em serviço com 
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instituições públicas e privadas., inclusive permitindo ascensão profissional do 

servidor da educação, desde que com graduação específica e vacância da 

municipalidade precedido, em situação de um exame seletivo interno para fim.  

14.11- Implantar política municipal de formação continuada para funcionários de 

escola, construída em regime de colaboração com os demais sistemas de ensino.  

14.12- Assegurar para que até o final da vigência deste PME, todos os professores 

da Educação Básica do Município possuam formação específica em nível superior.  

14.13- Estabelecer ações efetivas especificamente voltadas para a promoção, 

prevenção, atenção e atendimento à saúde e integridade física, mental e emocional 

dos Profissionais da Educação, como condição para a melhoria da qualidade 

educacional.  

 

Meta 15: Apoiar a formação em nível de pós-graduação, 60% dos 

professores da educação básica, até o último ano de vigência deste PME, e 

garantir a todos os (as) profissionais da educação básica formação continuada 

em sua área de atuação, considerando as necessidades, demandas e 

contextualizações dos sistemas de ensino.  

ESTRATÉGIAS:  

15.1- Apoiar Políticas estaduais e nacionais de formação de professores e demais 

profissionais da educação básica e suas modalidades definindo, áreas prioritárias, 

parcerias com IES e processos de certificação das atividades formativas.  

15.2- Estabelecer parceria com sistemas Estaduais e Federais de Formação de 

Professores e demais profissionais da Educação Básica e suas modalidades a oferta 

de cursos de pós-graduação - lato sensu e stricto sensu - vagas, acesso e condições 

de permanência nas IES públicas.  

15.3- Promover, em regime de colaboração com a União e o estado, formação 

específica na área de educação infantil e ensino fundamental em articulação com 

programas de pós-graduação stricto sensu e lato sensu, garantindo a construção de 

planos de curso, propostas pedagógicas e curriculares capazes de incorporar os 

avanços pedagógicos e da ciência no atendimento educacional à população.   

15.4- Oportunizar o acesso do portal eletrônico de software livre para subsidiar a 

atuação dos professores da educação básica, disponibilizando gratuitamente 

materiais didáticos e pedagógicos suplementares, inclusive aqueles com formato 

acessível;  
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15.5- Adequar programas de atualização de acervo bibliográfico de obras didáticas, 

paradidáticas, de literatura e dicionários e programa específico de acesso a bens 

culturais, sem prejuízo de outros, a serem disponibilizados aos professores da rede 

pública de Educação Básica, favorecendo a construção do conhecimento e 

valorização da cultura e da investigação.  

15.6- Implementar políticas de ação afirmativa para redução de desigualdades 

étnico-raciais e regionais, favorecendo o acesso e a permanência dos professores 

da educação básica em programas de pós-graduação.  

15.7- Garantir em regime de colaboração com a União e o estado, formação 

continuada a professores alfabetizadores de crianças até o final do 3º ano do Ensino 

Fundamental do sistema municipal de ensino, assegurando uma política municipal 

de alfabetização que contemple além do letramento, conhecimentos básicos que 

levem a criança a pensar e agir em função de seu contexto.  

15.8- Implementar política de formação continuada, pós-graduação lato e stricto 

sensu para os profissionais da educação: professores, especialistas, agentes 

administrativos, auxiliares de serviços gerais, vigilantes, merendeiras, conforme 

escolaridade e funções desempenhadas nas escolas.  

 

Meta 16: Valorizar os (as) profissionais do magistério da rede publica 

da educação básica, respeitando seus direitos previstos legalmente, 

principalmente no que diz respeito ao piso salarial a fim de equiparar o 

rendimento médio dos (as) demais profissionais com escolaridade equivalente.  

ESTRATÉGIAS:  

16.1- Cumprir o Estatuto e o Plano de Carreiras, Cargos e Remuneração dos 

Profissionais do Magistério da rede municipal de ensino.  

16.2- Priorizar a permanência do professor em 40hs na mesma escola, respeitando 

a legislação no que se refere a um terço da carga horária para atividades 

extraclasse.  

16.3- Instituir programa de qualidade de vida para os profissionais do magistério.  

16.4- Instituir comissão municipal permanente para subsidiar os órgãos competentes 

para atualização e revisão dos planos de carreira para o município de Anapurus. 

16.5- Garantir ao profissional da educação, os materiais didáticos para o exercício 

da função pedagógica com qualidade.  
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16.6- Revisar o Plano de Cargos e Carreira do Magistério, com o objetivo de 

assegurar a ajuda de custo aos professores que residem em localidades diferentes 

do local de trabalho, até o final de 2017.  

 

Meta 17 – Atualizar o plano de carreira para os(as) profissionais da 

educação básica pública municipal, tomando como referência o piso salarial 

nacional profissional, definido em lei federal, nos termos do inciso VIII do art. 

206 da Constituição Federal.  

ESTRATÉGIAS:  

17.1- Implantar uma política de recursos humanos para os profissionais da 

educação, objetivando adequar os processos de atualização dos profissionais ao 

desempenho das funções nos locais de trabalho.  

17.2- Instituir critérios técnicos e legais para a transferência ou permuta de 

professores observando a posição do professor remanejado ou transferido.  

17.3- Prever nos planos de Carreira dos profissionais da educação do Município, 

licenças remuneradas e incentivos para qualificação profissional, inclusive em nível 

de pós-graduação stricto sensu;  

17.4- Viabilizar formas de premiação por méritos aos professores que desenvolvam 

projeto visando a melhoria do ensino da educação básica.  

17.5- Criar mecanismos de bonificação salarial para professores da educação 

básica, baseado em desempenho profissional através de critérios elaborados pela 

SEMED, a partir de 2016.  

17.6- Assegurar aos profissionais da educação o cumprimento de todos os direitos 

no plano de cargos e salários, garantindo inclusive a aposentadoria em tempo hábil, 

com todas as vantagens adquiridas.  

17.7- Assegurar o cumprimento da lei quanto à carga horária dos supervisores da 

rede pública municipal, equiparando a remuneração com o estabelecido em edital de 

concurso público, até o final de 2017.  

 

Meta 18 – 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.  

ESTRATÉGIAS: 
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18.1- Ampliar os programas de apoio e formação aos conselheiros dos conselhos de 

acompanhamento e controle social do FUNDEB, conselhos de alimentação escolar, 

conselhos regionais e outros, bem como os representantes educacionais em demais 

conselhos de acompanhamento de políticas públicas. 

18.2- Instituir a eleição direta para o cargo de gestor das escolas públicas das redes 

municipais, promovendo as condições para a efetiva participação das comunidades 

escolares, tendo em vista, plano estratégico da Secretaria Municipal de Educação 

com regulamentação. 

18.3- Desenvolver políticas e programas de formação de gestores escolares a fim de 

qualificar sua atuação na dimensão politico-pedagógico, administrativo e financeiro 

da instituição, com oferta anual através do regime de colaboração e ações próprias 

de cada ente federado.  

18.4- Estimular a criação e o fortalecimento de grêmios estudantis e de associações 

de pais e mestres, assegurando-se, inclusive, espaço adequado e condições de 

funcionamento na instituição escolar. 

18.5- Estimular a constituição de Conselhos Escolares e fortalecer o Conselho 

Municipal de Educação, como instrumentos de participação na gestão escolar e 

educacional, inclusive por meio de programas de formação de conselheiros, 

assegurando-se condições de funcionamento autônomo. 

18.6- Promover e assegurar a participação dos profissionais da educação, alunos e 

familiares na formulação e acompanhamento dos projetos políticos pedagógicos, 

currículos escolares, planos de gestão escolar e regimentos escolares. 

18.7- Fortalecer o efetivo funcionamento dos Conselhos Escolares que serão criados 

ou órgãos equivalentes, nas instituições de Educação Básica, garantindo a 

participação da comunidade escolar e local na gestão das escolas. 

18.8- Apoiar técnica e financeiramente a gestão escolar mediante transferência 

direta de recursos financeiros à escola, garantindo a participação da comunidade 

escolar e conselhos no planejamento e na aplicação dos recursos, visando à 

ampliação da transparência e o efetivo desenvolvimento da gestão democrática. 

18.9- Estimular e ampliar a participação em programas de formação e 

aprimoramento da gestão democrática aos diretores de escola, aos demais 

profissionais que compõem a liderança das unidades escolares e aos técnicos que 

atuam nos sistemas de ensino. 
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18.10- Criar a casa dos conselhos de educação ou similar com representantes dos 

conselhos das escolas públicas e de conselhos de outras políticas públicas 

relacionadas com a educação para a socialização de informações e a 

descentralização das tomadas de decisão a respeito da Educação Básica, 

contribuindo assim, para o fortalecimento do controle social. 

 

Meta 19 – Ampliar o investimento municipal em educação de forma a 

aplicar no mínimo 25% (vinte e cinco por cento) da receita do município nos 

primeiros cinco anos de vigência deste PME e 30% ( trinta por cento) até o 

último ano de sua validade. 

ESTRATÉGIAS: 

19.1- Garantir investimentos de no mínimo 25% com recursos do Município para a 

complementação do FUNDEB que é destinado pelo Governo Federal. 

19.2- Incrementar anualmente o equivalente a 0,5 % das receitas líquidas correntes 

até o último ano da vigência do plano.   

19.3- Assegurar a aplicação de processos administrativos mais rigorosos aos 

gestores públicos que não investirem corretamente os recursos da educação, não 

prestar contas para os devidos órgãos fiscalizadores ou não tornar pública e 

transparente as receitas e despesas dos recursos da educação. 

19.4- Implementar políticas de financiamento e fiscalização, em regime de 

colaboração com a União e o estado, para  ações  de solução de problemas do 

transporte escolar, enfrentados, principalmente, pelo município, seja na zona urbana 

e rural, em relação ao gerenciamento e pagamento de despesas.   

19.5- Aplicar os recursos financeiros permanentes e sustentáveis para todos os 

níveis, etapas e modalidades da educação, observando-se as políticas de 

colaboração entre a União, estado e o município, em especial as decorrentes do 

FUNDEB (art. 60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias) e do artigo 75 

§ 1º da LDB (Lei n° 9.394, de 1996), que trata da capacidade de atendimento e do 

esforço fiscal de cada ente federado, para atender suas demandas educacionais à 

luz do padrão de qualidade nacional. 

19.6 Garantir financiamento junto ao governo federal e estadual para oferta de 

cursos de graduação e pós-graduação: especialização, mestrado e doutorado aos 

profissionais da educação, em parceria com as IES públicas e/ou privadas.   
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19.7- Assegurar os recursos públicos destinados à construção, expansão, melhoria 

das escolas públicas de ensino, no município, fortalecendo seu caráter público, 

gratuito e com qualidade socialmente referenciada. 

19.8- Fortalecer e regulamentar o papel fiscalizador dos conselhos municipais de 

acompanhamento e avaliação do FUNDEB e de outros recursos, considerando, sua 

composição e suas atribuições legais, sua articulação como os tribunais de contas, o 

suporte técnico, contábil e jurídico necessários, as ações contínuas de formação dos 

conselheiros. 
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5. ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE 

EDUCAÇÃO DE ANAPURUS.  

O Plano Municipal de Educação de Anapurus – PME, elaborado para o 

Decênio 2015 – 2024, representa o instrumento norteador da educação municipal 

para o período de 10 (dez) anos, sendo necessária a previsão e o estabelecimento 

de mecanismos de acompanhamento e de avaliação que possibilitem ao sistema 

educacional o cumprimento das metas e estratégias estabelecidas para esse 

Decênio.  

A organização e sistematização deste PME agrega um elenco de ações 

estratégicas integradas, a serem implementadas no decorrer desses anos, tendo 

como foco a qualidade na Educação Básica do Município, do Estado e 

consequentemente do país. Após, a implantação do PME será instituído o Fórum 

Municipal de Educação representado pelos diferentes segmentos da sociedade civil 

e do poder público, a quem caberá a coordenação no âmbito do município do 

Acompanhamento e Avaliação da implantação e implementação deste Plano.  

Com a aprovação do PME, serão realizadas periodicamente ações 

estratégicas de acompanhamento como seminários municipais e audiências públicas 

sob a coordenação do Fórum Municipal de Educação, tendo em vista o 

monitoramento da execução do PME. Após dois anos da aprovação do PME, 

pretende-se que seja realizada a primeira avaliação externa junto às representações 

do FME por meio do qual serão planejadas avaliações bianuais para que sejam 

realizadas as devidas adequações, em tempo hábil para o cumprimento das metas e 

estratégias na efetivação das políticas públicas educacionais do município. 
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