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I. APRESENTAÇÃO 

 

Este Plano Municipal de Educação se constitui como documento referência para as 

mudanças educacionais previstas para os próximos dez anos (2015 a 2025) no município de 

São Miguel do Guamá prevendo o desenvolvimento da educação no âmbito geral. 

No contexto nacional este Plano Municipal de Educação tem como parâmetro o 

Plano Nacional de Educação aprovado em 24 de junho de 2014, definindo a obrigatoriedade 

de todos os municípios do Brasil, em caráter de urgência elaborar seus planos, no sentido de 

atender as 20 metas propostas para todos os níveis e modalidades de ensino da educação 

brasileira. 

Vale ressaltar, que o Plano Nacional de Educação – PNE Lei Nº 13.005/2014 tem 

características que o tornam diferente dos planos anteriores. Uma das diferenças é que esse 

PNE é decenal por força constitucional, o que significa que ultrapassa governos, sendo assim, 

uma política de Estado, tem vinculação de recursos para o seu financiamento, com 

prevalência sobre os Planos Plurianuais (PPAs), e, também por força de lei, cumpre a função 

de articular o Sistema Nacional de Educação em regime de colaboração. 

O Plano Nacional de Educação atual é resultado de um amplo e democrático 

processo de debate, que começou na Confederação Nacional de Educação (CONAE) se 

constituindo lei em 2014. 

A Constituição Federal de 1988, a Lei Nº 9.394/96 e a Lei Nº 13.005/2014 

fundamentam e orientam a obrigatoriedade legal do município de São Miguel do Guamá no 

que se refere à elaboração do seu Plano Municipal de Educação. A esse respeito à 

Constituição Federal estabelece o seguinte: 

 

Art. 214. A lei estabelecerá o plano nacional de educação, de duração decenal, com 

o objetivo de articular o sistema nacional de educação em regime de colaboração e 

definir diretrizes, objetivos, metas e estratégias de implementação para assegurar a 

manutenção e desenvolvimento do ensino em seus diversos níveis, etapas e 

modalidades por meio de ações integradas dos poderes públicos das diferentes 

esferas federativas que conduzam a: (Redação dada pela Emenda Constitucional Nº 

59, de 2009). 

I- erradicação do analfabetismo; 

II- universalização do atendimento escolar; 

III- melhoria da qualidade do ensino; 

IV- formação para o trabalho;  

V- promoção humanística, científica e tecnológica do país; 

VI- estabelecimento de meta de aplicação de recursos públicos em educação como 

proporção do Produto Interno Bruto. (Incluído pela Emenda Constitucional Nº 59, 

de 2009).   
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Diante desse contexto também encontra-se estabelecido na Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação Nacional, Lei Nº 9.394/96 a responsabilidade do município para com o 

funcionamento dos sistemas de ensino, em seu Art. 11, Inciso I que: “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”. 

Dessa forma, o Plano Municipal de Educação de São Miguel do Guamá é uma 

política pública de educação que com base legal deve estar em consonância com a legislação 

nacional e estadual adaptando-se as peculiaridades da educação no município tendo como 

ponto de partida as demandas da rede de ensino. 

A Lei Nº 13.005/2014 que instituiu o Plano Nacional de Educação para o decênio de 

2014/2024 determina no Artigo 8º que: 

Art. 8º Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios deverão elaborar seus 

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

consonância com as diretrizes, metas e estratégias previstas neste PNE, no prazo de 

(um) ano contado da publicação desta Lei. 

§ 1º Os entes federados estabelecerão nos respectivos planos de educação 

estratégias que: 

I- assegurem a articulação das políticas educacionais com as demais políticas 

sociais, particularmente as culturas; 

II- considerem as necessidades específicas das populações do campo e das 

comunidades indígenas e quilombolas, asseguradas à equidade educacional e a 

diversidade cultural 

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

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

modalidades; 

IV- promovam a articulação interfederativa na implementação das políticas 

educacionais. 

 

Considera-se fundamental que o Plano Municipal de Educação deve ser para atender 

as demandas do município, e não apenas da rede ou do sistema municipal. O Plano Municipal 

de Educação é de todos que moram no município, portanto, todas as necessidades 

educacionais do cidadão devem estar presentes nele, o que vai muito além das possibilidades 

de oferta educacional direta da Prefeitura. 

O trabalho pressupõe o envolvimento das três esferas de gestão (federal, estadual e 

municipal) e de representações dos diversos segmentos da sociedade, mas não deixa de 

conferir peso e importância ao papel dos dirigentes municipais. Para assegurar qualidade e dar 

peso político ao Plano, é desejável que o Prefeito e seus secretários assumam papel de 
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destaque, como importantes lideranças na construção das decisões que vincularão o projeto 

educacional com o projeto de desenvolvimento local.  

O Plano Municipal de Educação de São Miguel do Guamá não trata de um plano de 

uma administração da Prefeitura ou da Secretaria Municipal de Educação, pois é uma política 

de Estado que atravessa mandatos de vários prefeitos e dirigentes municipais de educação. 

O presente plano estar em consonância com as metas do Plano Nacional de 

Educação, neste sentido, a partir de uma análise minuciosa acerca da educação do município 

de São Miguel do Guamá, tendo como principal consulta pública, a IV Conferência 

Municipal de Educação realizada em junho de 2013, o I Fórum Comunitário Participativo, 

Relatórios Técnicos do Conselho Municipal de Educação, as demandas solicitadas pelas 

coordenações de níveis e modalidades de ensino da Secretaria Municipal de Educação e a V 

Conferência Municipal de Educação realizada em 23 de abril de 2015 foram apresentadas as 

20 metas do PNE e definidas em assembleia geral as 163 estratégias para o decênio 2015 a 

2025 com o intuito de instigar políticas públicas que viabilizem a qualidade da educação no 

município de São Miguel do Guamá. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 
 

II. O MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ 

 

2.1. HISTÓRICO DO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ. 

A colonização de São Miguel do Guamá data dos primeiros anos da fixação dos 

portugueses no território paraense. Os frades do convento de Carmo, através das sesmarias 

(lotes de terras) concedidas pelo Governo da Capitania, fundaram a fazenda Pernambuco. 

No século VIII São Miguel do Guamá caracterizava-se como um pequeno arraial que 

possuía poucos habitantes. Havia frequentes visitas eclesiásticas, dentre as quais, a visita 

pastoral realizada pelo Frei Miguel de Bulhões, no ano de 1758, que ao passar pela fazenda de 

Agostinho Domingos de Siqueira foi convencido a instituir uma Freguesia de 60 braças de 

terras, sendo efetivada sob a invocação de São Miguel, no local foi construída a Igreja Matriz 

para onde foi designado o vigário. 

Com a construção da Igreja Matriz o desenvolvimento do povoado foi impulsionado, 

possibilitando a organização do espaço sócio geográfico e delineando a formação do 

município. Nas sessões de 10 a 17 de maio do mesmo ano, a Freguesia de Frei Miguel de 

Bulhões, também conhecida pela denominação de São Miguel da Cachoeira, passou a fazer 

parte integrante do município de Ourém, cidade localizada às margens do Rio Guamá. 

E no ano de 1873 a Freguesia de Frei Miguel de Bulhões, através da Assembleia 

Provincial, passou à categoria de Vila e em 31 de outubro desse mesmo ano, sob a Lei n° 633, 

à categoria de município. O fato de ter passado à categoria de município desagradou 

imensamente a Câmara de Ourém, porque desmembrava do seu município vasta zona, tendo o 

presidente Eliziário Jose Carvalho protestado contra a desanexacão, perante o Governo 

Provincial. 

 No dia 07 de janeiro de 1874, com a juramentação da Câmara eleita, o 

presidente da Câmara de Ourém, Sr. José Félix Rodrigues, promoveu a instalação do 

município. A primeira Câmara guamaense foi constituída por João Antônio Lopes, Antônio 

Olímpio Nunes, Ladislau Joaquim Rodrigues, Balbino Clarindo de Castro e Sérvulo da Costa 

Ataíde, fazendo-se ausente apenas o Sr. Zeferino Nere Siqueira. 

O movimento em prol da Proclamação da República teve adesão através de um oficio 

assinado por Gratuliano Frederico Batista da Silva e outros vereadores. 

A dissolução da Câmara resultou na criação do Conselho de Intendência Municipal, 

sendo constituído pelos senhores Gratuliano Frederico Batista da Silva, Egídio Nunes, 

Joaquim Santana Gomes e Américo Lopes da Cunha. 
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Em 30 de maio de 1891, através do Decreto Estadual de n° 344, São Miguel foi 

elevado à categoria de Cidade. Somente em 30 de dezembro de 1943, a partir do Decreto 

Estadual de n° 4.505, passou a chamar-se São Miguel do Guamá. A denominação “Guamá”, 

de origem indígena Tupiniquim, significa “rio que chove”. 

O movimento populacional de São Miguel do Guamá ocorreu de forma gradativa. 

Inicialmente, a região era habitada somente por guamaenses descendentes de índios, 

portugueses e negros. Com a construção da rodovia Belém - Brasília (BR-010) o crescimento 

populacional foi acentuado, contribuindo para migração de goianos, capixabas, maranhenses, 

pernambucanos e cearenses buscando melhores condições de vida no município, já que 

oferecia oportunidades para o desenvolvimento da indústria, comércio e outros.  

 

2.2. CARACTERIZAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ 

 

2.2.1. Localização do Município de São Miguel do Guamá 

 

O município de São Miguel do Guamá pertence à mesorregião do Nordeste Paraense 

e à microrregião do Guamá. A sede do município se localiza as margens do Rio Guamá onde 

a mesma teve seu início. A sede do município apresenta as seguintes coordenadas 

geográficas: 

 01° 37‟ 18” de latitude Sul   

 47° 28‟ 45” de longitude a Oeste de Greenwich. 

 Ao Norte - Municípios de Inhangapi, Santa Maria do Pará e Castanhal. 

 A Leste - Municípios de Ourém e Bonito. 

 Ao Sul - Municípios de São Domingos do Capim. 

 A Oeste - Municípios de Bujaru e Inhangapi. 

 

2.2.2. Aspectos Geográficos: 

 

O município de São Miguel do Guamá possui uma área total de 1.110.175 Km² 

segundo dados do IBGE censo 2.010. As principais vias de acesso do município são as 

rodovias BR-010 (federal), PA-227; 331 e 251 (estaduais), municipais (vicinais). A rodovia 

BR-010 liga o município a capital (Belém) ficando a 140 km de distância. 

Os principais acidentes geográficos se definem a partir da estrutura. A topografia do 

município, representativa de uma ideologia e relevo singelos, apresenta-se modesta, com 
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pouca altitude, estando à sede cerca de 20 m acima do nível do mar, com cota máxima do 

município atingindo 73 metros e, a mínima, 10 metros. 

A vegetação do município, em face dos constantes desmatamentos, foi bastante 

afetada, havendo, hoje, apenas floresta secundária. Com eventuais testemunhos da mata 

primária, cujo subtipo pertence à floresta densa dos baixos platôs e floresta densa dos terraços 

aluviais, nas áreas marginais do Rio Guamá e seus afluentes, caracterizadas estas pela 

influência de inundações. 

O clima do município é do tipo equatorial quente e úmido. A temperatura média 

anual é elevada, em torno de 25° C. O período mais quente apresenta médias mensais em 

torno de 25,5° C. 

Seu regime pluviométrico fica, geralmente, próximo a 2.250 mm/ano.  As chuvas 

não se distribuem igualmente durante o ano, sendo de janeiro a junho sua maior concentração 

(cerca de 80%), implicando grandes excedentes hídricos e, consequentemente, grandes 

escoamentos superficiais e cheias dos rios nesses meses. A umidade relativa do ar gira em 

torno de 85%. 

O nome oficial é São Miguel do Guamá, foi fundado em 1.758 e emancipado em 31 

de outubro de 1.873. Possui área total de 1.110. 175 Km² com uma população de 

aproximadamente 51.527 habitantes. 

Os habitantes que nasceram no município são denominados de guamaenses, a sigla 

do nome é SMG, UF: PA, DDD: 91, CEP: 68. 660-000 e nome do atual prefeito é Francisco 

das Chagas Sá. 

O município de São Miguel do Guamá encontra-se divido em dois distritos, que são, 

a sede e as vilas, sendo que estas estão divididas em: Vila do Carmo, Vila Seca (Comunidade 

Sagrado Coração de Jesus), Nossa Senhora das Graças, Bela Vista, Urucuriteua, Apuí, Acarí, 

Santana do Urucuri, São Pedro do Crauateua, Santana do Crauateua, Ladeira (Comunidade 

Nossa Senhora do Livramento), São José, São Jorge, Caju, Serraria Boa Vista, Sete de 

Setembro, São Sebastião, São Miguelzinho, São Raimundo, Santa Maria de Crauateua, 

Apeteua I e II, Ajuaí, Livramento, Ajuá, Acaputeua, Menino Deus, Cacau, São João da Mata, 

Santo Antonio, Acaripeteua, Boa Vista dos Guedes, Imaculado Coração de Maria, Fátima, 

Rio Branco, Cristo Rei km 34 (Estrada do Capim), Tatuaia I e II, Cachoeira, Santa Maria do 

Muraiteua, Tabatinga, Prainha, Canta Galo, Bom Pastor, Barreira, São Luís, Santa Rita de 

Barreira, Tucumandeua e Miritueira, Parazinho, Paxiuba, Bacuri, Espirito Santo, São Lucas. 

Na zona urbana os bairros são: Centro, São Manoel (É um dos mais antigos bairros 

do município, onde está localizado o primeiro cemitério), Patauateua (Tem como principal 



18 
 

destaque a via que dá acesso há vários polos cerâmicos e igarapés do município ), Vila Sorriso 

(Conhecido como “Vila Sapo” as proximidades da BR-Belém- Brasília e da ponte 

“Conama”), Vila França (É um bairro onde se desenvolveu através dos polos cerâmicos 

(indústrias)), Vila Nova (Onde está localizada a igreja de Nossa Senhora de Nazaré, assim 

como a Universidade do Estado do Pará- UEPA, o Fórum municipal e a delegacia de Polícia 

Civil e o condomínio Castanheira), Perpétuo Socorro (é o centro do município, próximo à 

rodovia Belém/Brasília), Padre Alberto Maria Trombini (popular “Palmeiras”), Pe. Ângelo 

Maria de Bernard (conhecido por Jaderlândia), Umarizal (onde está localizado o lixão), 

Maurício Ataíde, Vila Isabel. 

Atualmente a cidade possui várias ruas, dentre elas destacam-se: Deocleciano 

Rosário da Silva (Beira Rio), Sete de Setembro, Vicente Costa, Bernardo Carvalho, Capitão 

Dutra, Frei Miguel de Bulhões, Sete de Janeiro, Estrada da Fortaleza, Gratuliano da Silva 

(intendente), Pergentino Dias de Souza, Raimunda Carvalho de Melo Pinho, Gilberto Simões 

de Oliveira, João Simão Travassos, Januário Carlos Gondim Filho, João Teixeira Barbosa, 

Basileu Pereira de Farias, Coronel Bertino Gomes, Padre Vitório Maria Grancini, Domingos 

Miranda Carneiro, Teófilo Alves da Silva, José Alves da Silva, Justino Mágno Ribeiro, Luiz 

Gomes, Inácio Cardoso de Ataíde, Jano Albuquerque Barata, Dr. João Chaves, Minervino 

Leite, Rua Pio XII. 

As principais travessas são: Américo Lopes, Cantídio Nunes, Major Inácio Neto, 

Agostinho Siqueira, Cipriano Mendes Rodrigues, Feliciano da Costa, Joaquim Egídio Nunes, 

Aluísio Pedro de Farias, Padre Sátiro, Oscar Paes, Mário Brabo, Santa Luzia, Jerônimo 

Tavares, Fernando Cruz. 

A alteração da cobertura vegetal natural, observada em imagens LANDSAT-TM, do 

ano de 1986, revelou o índice de 96,31%, o que é preocupante. Assim, o município necessita 

de trabalhos ecológicos, no sentido de recuperar áreas críticas, principalmente as margens do 

rio Guamá, nascentes e cursos de seus tributários, além de conservar a bela queda d‟água 

Matari, no igarapé de mesmo nome, próximo a sede municipal. 

A estrutura geológica apresenta, na porção oriental do Município, rochas de idade 

Pré- Cambriana, que constituem o Grupo Gurupi, formado por filtros, xistos e 

metavulcânicas, cortados por veios de quartzo, auríferos, não sendo estranha a presença de 

rochas do Complexo Maracaçumé, que constituem as pedreiras da região bragantina. Nas 

proximidades da sede municipal, estão expostos arenitos duros, denominados por alguns 

como “Arenito Guamá”, provavelmente da Era Cenozóica, do Período Cretácio. 
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No que se refere à hidrografia o Rio Guamá é o mais importante do Município, 

servindo de limite natural, ao sul, com os municípios de Irituia, São Domingos do Capim e 

Bujaru. Os afluentes da margem direita que atravessam o Município são os igarapés Curuperé, 

Muraiteua, Matupiriteua, Ajuaí, Crauateua, Aracuí, Urucuri, Matari, Itaqui- Açú, Menino-

Deus, São João, e os rios Mururé e Cuxiú, este fazendo limite, a leste, com Ourém. 

 

MAPA 01: Zona Rural do Município de São Miguel do Guamá. 

 
Fonte: IBGE, 2010. 

2.2.3. Aspectos Demográficos 

 

MAPA 02: Mapa das localidades de São Miguel do Guamá. 

 

Fonte: IBGE, 2010. 

Com base nos dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, em 

2004 a população guamaense era de 43.140 pessoas, em 2007, perfazia um total de 42.729 

habitantes o que caracterizava um declínio populacional. Segundo os dados do IBGE/2010, o 
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número de habitantes é de 51.567, o que demonstra um crescimento populacional 

significativo, tanto que a população projetada para o ano de 2014 é da ordem de 55.191 

habitantes. Conforme quadro abaixo poderemos melhor visualizar com base no último censo 

populacional a disposição por faixa etária. 

 

TABELA 01: População total projetada segundo faixa etárias do censo populacional/2010. 

FAIXAS ETÁRIAS ANO 2010 

0 a 4 anos 5.290 

5 a 9 anos 5.794 

10 a 14 anos 6.014 

15 a 19 anos 5.603 

20 a 24 anos 5.048 

25 a 29 anos 4.619 

30 a 39 anos 7.121 

40 a 49 anos 4.877 

50 a 59 anos 3.200 

60 a 69 anos 2.236 

70 anos ou mais 1.765 

TOTAL 51.567 

Fonte: IBGE, 2010. 

Os dados abaixo foram pesquisados junto ao site o Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística – IBGE, http://cidades.ibge.gov.br/xtras/perfil.php?codmun=150760, censo 2010. 

Observa-se que embora tenha ocorrido um declínio populacional nos censos entre 2004 e 

2007, entretanto esta projeção reverteu-se a partir do censo de 2010 e tendo em vista as 

projeções para este ano o que se percebe é uma indicação de que o número de habitantes 

locais tende a crescer progressivamente. 

 

TABELA 02: População, Área e Densidade Demográfica/2010. 
Anos População Área Km² Densidade Hab/Km² 

2010 51.567 1.089,90 46,45 

2007 48.541 1.089,90 44,54 

2006 47.603 1.089,90 43,68 

Fonte: IBGE, 2010. 

TABELA 03: População por Sexo, Residentes na Zona Urbana e Rural de acordo como 

Censo/2010. 

SEXO  ZONA URBANA ZONA RURAL 

Homens  15.682 10.345 

Mulheres 16.205 9.335 

Total 31.887 19.680 
Fonte: IBGE, 2010. 

 

 

 

 

http://cidades.ibge.gov.br/xtras/perfil.php?codmun=150760
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TABELA 04: Demonstrativo da População Matriculada na Rede Municipal de Ensino/2010. 

 

NÍVEL DE ENSINO 

ANO: 2010  

Sub total Publica  Privada  

Ensino Fundamental 11.120 466 11.586 

Ensino médio  2.167 207 2.374 

Ensino pré-escolar  1.956 69 2.025 

Total  15.985 
Fonte: IBGE, 2010. 

 

2.2.4. Aspectos Sociais e Culturais 

As manifestações religiosas que merecem destaque no município de São Miguel do 

Guamá são as festividades em homenagem a São Miguel Arcanjo, em setembro, o Círio de 

Nossa Senhora de Nazaré, no último domingo de novembro e outras afins. 

O Círio de Nossa Senhora de Nazaré, padroeira da Comunidade de Urucuriteua 

iniciou-se por volta de 1900. De acordo com o programa da festa de 1950 a festa iniciou-se no 

dia 7 de dezembro. A realização da procissão aconteceu no dia 10 do mesmo mês, saindo do 

Sítio Santana. 

O encerramento da festividade do Círio foi no dia 17 de dezembro com a celebração 

da Santa Missa. Bandas de instrumentos de sopro e corda vinham de outras localidades e 

começavam a tocar a partir das 1500׃h. Durante a noite havia queima de fogos e uma festa 

dançante com a participação da banda. Durante as noites eram rezadas as novenas com terços, 

ladainhas e cânticos, logo após eram realizados arraias com diversões e leilão. 

Em 1950 foi realizado o último Círio da vila devido ao início do Círio de São Miguel 

do Guamá que na época ainda era chamado de São Miguel da Cachoeira. 

No ano de 1993 foi retomado e organizado por Antônio de Veras e Silva que devido 

a uma graça alcançada prometeu a Nossa Senhora de Nazaré a celebração do Círio de Nazaré 

na vila. Atualmente a festividade de Nossa Senhora de Nazaré acontece no terceiro domingo 

do mês de setembro. 

A Festividade da Santíssima Trindade, na localidade de Santa Quitéria, localizada na 

zona rural do município de São Miguel do Guamá, de acordo com os moradores do local, 

existe há mais de 30 anos. 

Segundo informações da matriarca da localidade, Sr.ª Cirina Ataíde da Silva, de 85 

anos de idade, alguns fatos históricos apontam que, essa festividade existe há mais de 300 

anos, conhecida também em outras regiões do Brasil, como a festa do Divino. Porém, em 

Santa Quitéria, a referida festividade passou de geração a geração, ficando parada por algum 

tempo. Anos depois, a festividade foi retomada por uma irmandade, ou seja, quando vários 
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irmãos, descendentes daqueles que outrora a cultivavam, reuniram-se e decidiram pela 

continuação da festa, motivo pelo qual, o povo da comunidade também denomina o evento 

como Festa da Irmandade, cuja festividade acompanha o calendário litúrgico católico, 

iniciando sempre quatro dias antes de Pentecostes com término no domingo, após 

Pentecostes. 

A festividade segue por um período de doze noites, denominadas também de 

novenário, obedecendo rigorosamente alguns rituais: No primeiro dia ao fim da tarde, 

acontece a elevação do mastro às 17:30h, a oração do Ângelus ou da Ave Maria (cantada) às 

18:00h, a oração do terço às 19:30h, seguido da ladainha da Santíssima Trindade (cantada em 

latim) pelos foliões, homens e mulheres  rezadores da ladainha. Vale ressaltar que, esses 

foliões, são filhos ou parentes dos primeiros irmãos que se organizaram para a continuidade 

da festividade. 

Todas as noites, após a ladainha, os mordomos (espécie de patrocinadores da festa), 

são convidados a um banquete e, em obediência aos rituais, ninguém pode servir-se até que a 

mesa esteja completa, ou seja, não pode ficar nenhum espaço vago na mesa. Uma vez 

preenchidos todos os espaços, todos se servem ao mesmo tempo. Comem e bebem. Os 

convidados devem servir-se com o suficiente para saciar-se, pois nenhuma comida ou bebida 

poderá ser jogada no lixo. Nenhum convidado pode ausentar-se da mesa até que a última 

pessoa tenha terminado sua refeição. Após o término da refeição, faz-se, obrigatoriamente, os 

agradecimentos (folia de mesa), de forma cantada pelos foliões, seguido da oração do Pai 

Nosso por todos os comunitários. 

Assim, segue a festividade até o décimo segundo dia, quando ocorre a celebração da 

Santa Missa, atualmente, no santuário do Perpétuo Socorro as 06h30minh. Após a missa, 

segue a procissão até a localidade da festividade (sítio Santa Quitéria), quando acontece a 

folia de chegada (cantada pelos foliões). A tarde realiza-se a descida do mastro, cuja 

cerimônia é conduzida pelo juiz da festa e a noite  o encerramento com os mesmos rituais. 

É relevante destacar que, das 12 noites de novena ou de festa, nove tem um 

responsável fixo, ficando 03 vagas, cujos responsáveis são escolhidos através de sorteio, 

durante o encerramento da festividade. Uma vez escolhidos, os novos mordomos (juiz do 

mastro, juiz da véspera da festa e juiz da festa), assumem e tomam para si o direcionamento 

da festa para o ano seguinte. 

O Festival de Iemanjá em São Miguel do Guamá, acontece desde de 2007, a partir 

das deliberações do Fórum da Cultura guamaense e da I Conferência Municipal da Cultura em 

São Miguel do Guamá, sob a coordenação do então Secretário de Cultura, Paulo Severino de 
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Melo lira. Nos dois eventos, foi discutida a necessidade da valorização e respeito aos adeptos 

das religiões afro – brasileiras em nosso município, considerando que os mesmos contribuem 

significativamente para a construção da Identidade do povo brasileiro. 

Desde o primeiro festival, os chamados zeladores de santo, decidiram saudar 

Iemanjá, a qual, no sincretismo religioso é nossa Senhora da Conceição, mãe dos Orixás. Em 

respeito às festividades católicas, o festival tem variações de data, mas, sempre próximo do 

dia 08 de Dezembro. Para tanto, os chamados zeladores seguem alguns rituais e critérios 

como: A procissão saída casa do Ilê Axé de Iansã e Oxóssi, passando por outros terreiros, que 

aos poucos vão se incorporando a procissão, sob cânticos e o rufar de tambores, até a chegada 

a beira rio, onde se forma uma grande roda para a saudação aos Orixás através de doutrinas 

cantadas. 

O ato principal dessa festividade, ocorre a meia noite, quando as oferendas são 

colocadas no rio, sob a entoação de muitos cânticos, aplausos e fogos. Tal evento conta com a 

participação e prestígio de um número significativo da população Guamaense. 

O círio fluvial de São Miguel do Guamá data de 25 de novembro de 1995. Segundo 

um de seus idealizadores, o Sr. Osvaldo Cruz dos Santos, morador antigo deste município, o 

referido evento foi idealizado a partir de conversas religiosas entre amigos, nos bares da beira 

rio. 

Inspirado no círio fluvial da Vila Apeú- Macapazinho, município de Castanhal, 

alguns moradores mais antigos, se organizaram para a realização do primeiro círio fluvial da 

cidade de São Miguel, sob a orientação dos párocos: Padre Giuseppe Roda, Padre Giovanni e 

Padre Deus Amado. As embarcações usadas para o evento foram as dos próprios ribeirinhos. 

A rotina que se segue nos dias atuais são as mesmas que ocorrem desde o ano de 1995. 

A festividade de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, acontece a mais de 60 anos, 

tendo sido idealizada, orientada e conduzida pelo Padre Ângelo Maria de Bernardes. 

De acordo com os dados coletados, as primeiras festividades aconteciam no espaço 

do Círculo Operário. Até os dias atuais, o referido evento acontece na última semana do mês 

de junho. Por volta dos anos de 1974/1975, esta festividade passou a ser conduzida pelo Padre 

Vitório Maria Grancini. No mesmo período, em caminhada pela cidade com o bispo Dom 

Elizeu Maria Corolli, foi implantada a pedra fundamental da igreja de Nossa Senhora do 

Perpétuo Socorro, local onde se encontra construído o então Santuário do Perpétuo Socorro. 

A criação da Paróquia Cristo Crucificado, data de 09 de maio de 2012. O 

desmembramento de Paróquias deu-se em decorrência do aumento populacional. Após o 

referido desmembramento, passaram a fazer parte da nova paróquia os bairros: Padre Ângelo 
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de Bernard (Jaderlândia), invasão Nova Conquista, Padre Alberto (Palmeiras), parte do bairro 

Perpétuo Socorro, Umarizal e toda a zona rural situada do lado esquerdo da BR-010 a partir 

do KM-4. 

A nova paróquia teve como administrador pioneiro, frei Wanderlan de Carvalho 

(2012 a 2013), pertencente à congregação dos Capuchinhos, tendo como sucessor o Padre 

Diocesano Fernando Dutra. Ressalta-se que a referida paróquia é sempre administrada por 

padres diocesanos, tendo parcerias com os padres Barnabitas. 

É relevante destacar, que desde o início de 1995, a cidade, bem como a zona rural, 

são divididas em pequenas comunidades, a título de descentralização, para possibilitar, 

melhor acesso à evangelização. 

O artesanato local predominante no município é caracterizado pela produção de 

cerâmica de argila, abanos, peneiras e tipitis. 

O município de São Miguel do Guamá possui duas bibliotecas públicas, mantidas 

através de convênios entre a Prefeitura Municipal, o Instituto Nacional do Livro (INL) e o 

Projeto Amigos da Escola. 

No que tange ao patrimônio histórico-cultural considera-se o Colégio “Tiber Pater”, 

a “Igreja Matriz”, a Igreja de Nossa Senhora de Nazaré, o Mercado Municipal, a Escola 

Municipal de Ensino Fundamental Licurgo Peixoto, o Hospital Municipal e a Cerâmica M. F. 

Gomes. 

No município não existe Conselho Municipal de Cultura. Entretanto existem grandes 

festivais que são: Festival de quadrilhas, Festival da Cultura Guamaense e o Festival Verão do 

povo. 

Vale ressaltar que no município os grupos de danças folclóricas que mais se 

destacam são: o Grupo de Expressão Cultural Operário (GECOP); o Sol Guamaense; Raízes 

do Guamá e os Brasileirinhos do Guamá. Quanto às quadrilhas juninas tem-se: Arrasta Pé 

Guamá, Explosão Junina, Mistura Gostosa, Revelação Guamaense etc. No que diz respeito a 

grupos de dança moderna, o município de São Miguel possui: “You Can Dance”, “Pérola 

Negra Dance”, “Swing Dance” e o grupo de break dance “Rap Dance”. 

Quanto ao teatro, o município possui o Grupo de Arte Católica Guamaense que 

encena todos os anos a Paixão de Cristo e o grupo de teatro Meninos do Guamá da Escola 

Estadual Irmã Carla Giussani, fora estes, o teatro é praticado de forma esporádica dentro das 

instituições de ensino. Já no que tange a música, há muitos cantores da terra que se destacam, 

como: Joe Machado, Edu Peixoto, Dana Brasil, Banda Energia Positiva, Delírios do Pará e 

outros. 
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Nas artes plásticas, diversos artistas dentre os quais se destacam: Carioca, Paulinho, 

José Balbino, Agnaldo, Abelha e João. 

No carnaval o município conta com três escolas de samba: Unidos do Patauateua, 

Império Guamaense e Unidos do Olho D‟água. Além de alguns blocos carnavalescos tais 

como: Os Pimpolhos, Gurijuba, Os papa Canas do Maria Beca, os Caça Cervejas, Gaviões do 

Pataua, bloco da TETI e outros. 

O Festival da Comunidade do Tabatinga é conhecido como FESTH CRISTH Junino, 

é uma festa tradicional e cultural da comunidade São João Batista (Tabatinga). Esta festa 

surgiu na comunidade em 2004, fruto de uma reunião com os conselheiros da comunidade e 

os jovens com o objetivo de fazer algo onde juntasse cultura e religiosidade, ou seja, onde os 

jovens pudessem ter uma diversão sadia sem se afastar dos dogmas da igreja. Neste primeiro 

ano foi criada a quadrilha “força jovem”, que permanece até hoje, três anos mais tarde foi 

criado a quadrilha Infanto-Junino, com a participação da escola professor Eutalis. 

O Festival da Castanha acontece na comunidade Castanheiro, foi idealizado pela 

Associação dos Moradores de Castanheiro Tatuaia (AMACATA). Deu-se inicio, dia 1º de 

abril de 2012. Sob a organização dos gestores da mesma: Lurdes Costa, Odaléia Ferreira, 

Anael Corrêa, Alda Helena Corrêa e seus vinte oito (28), sócios integrados. 

Juntos fazem a maior festa da comunidade, o festival traz como atrações: gincanas, 

oficinas de artesanato, comidas típicas, ação social, apresentação da garota castanha, grupos 

de dança de crianças e adolescentes, carimbó local, contam ainda, com a participação da 

escola matriz SANTA MARIA, Assembleia de Deus e outros grupos culturais do Município. 

O evento tem como objetivo, tornar conhecido as iguarias da castanha e também 

promover a interação das comunidades de Tatuaia e Muraiteua. 

O Festival da Mandioca na comunidade de Urucuriteua surgiu, pela necessidade de 

resgatar e valorizar as práticas culturais do povo nativo da referida região. O povo de 

Urucuriteua tem suas origens com descendência na etnia negra. Na localidade, ainda é 

possível encontrar objetos utilizados na época da escravatura como: bolas e correntes de ferro 

que eram usadas para aprisionar escravos e moedas do século XVII. 

O marco histórico data do dia 01 de junho de 2013, quando a comunidade em 

parceria com Secretaria Municipal de Cultura, promoveram uma feira, para a exposição de 

seus produtos derivados da mandioca, bem como apresentações culturais típicas do município. 

A ideia central é que esse festival torne-se uma ação contínua, posto que, há três anos 

consecutivos, esse festival acontece reunindo as demais comunidades da zona rural e zona 

urbana deste município. 
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O festival da mandioca teve seu título modificado para FESTIVAL CULTURAL DE 

URUCURITEUA, a partir de 2015, devido à constatação de que, a mandioca não é produto 

explorado unicamente naquela região, sendo importada de outras comunidades adjacentes. 

 

2.2.5 Aspectos Desportivos  

No município a prática esportiva mais difundida nos dias atuais é a do futebol de 

campo e que tem a LEG - Liga Esportiva Guamaense como a principal organizadora de vários 

campeonatos, distribuídos em várias categorias e divisões, entre elas podemos citar a 1ª, 2ª e 

3ª divisão; campeonato feminino; másters, quarentões, os campeonatos de base nas categorias 

sub-17 e sub-20 e por final a Copa Rural que tem em todos os  anos, a participação de mais de 

30 localidades do interior de nosso município. O Presidente atual da LEG é o Sr. Antônio 

Maria Guerreiro, o prédio é próprio e está localizado na Rua Presidente Vargas, nº 58, bairro 

Centro. 

Não existe Conselho Municipal de Desporto em São Miguel do Guamá. Porém, 

existem 9 clubes esportivos federados, que são: Flamengo Recreativo Clube, Grêmio 

Esportivo Estudantil, São Miguel Esporte Clube, Associação Desportiva Vila Nova, M.B.E.C. 

Associação Desportiva Miguel Júlio Batista, Associação Atlética Lauro Sodré, Associação 

Atlética Cruzeiro Esporte Clube e Fluminense Esporte Clube Guamaense. 

Atualmente os clubes de 1ª divisão são: São Miguel, Flamengo, Boca Junior, Vila 

Nova, Fluminense, União, Lauro Sodré, Grêmio, Magalhães Barata, Granduk, Mercantil e o 

Cruzeiro. É importante ressaltar a boa participação da seleção minicipal sub-17 nos 

campeonatos de seleções do interior que são organizados pela FPF - Federação Paraense de 

Futebol, pois no ano de 2013 ela ficou em 3º lugar e no ano de 2014 ficou entre as 08 

melhores. Outras modalidades esportivas possuem destaque como: moutainbike, bicicros, 

caratê, capoeira, motocross, voleibol, futvolei, futebol de areia, futebol socity, atletismo, 

basquetebol e o futebol de salão que tanto é praticado pelos homens e mulheres. 

O campeonato da União é um campeonato de futebol da região do Tatuaia e 

Muraiteua, iniciado no ano de 1996, organizado pelos senhores: Manoel Corrêa, Donacy 

Vasconcelos e Raimundo Abreu. O mesmo contou com a participação de oito equipes: 

Recreio, São Francisco, Flamengo, Castanheiro, Tabatinga, União, Bota Fogo e Grêmio, 

sendo que os jogos acontecem no período de julho a dezembro, nos campos das comunidades 

participantes, proporcionando aos seus moradores lazer, diversão e união. No primeiro 

campeonato, os finalistas foram: Recreio X Botafogo, tendo como campeão o Recreio. 
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Vale ressaltar que três anos depois uma nova direção assumiu esse campeonato,  

Resbiel Corrêa, Alaci de Sousa e Paulo Lameira, tendo como participantes 16 equipes. 

As escolinhas de futebol de campo masculinas nas categorias sub-10, sub-13, sub-15 

e sub-17, também merecem destaques, a do São Miguel Esporte Clube, Boca Junior, Atlético 

Guamaense e do Vila Nova, modalidades essas que impulsionam a formação de novos atletas. 

Quase todas essas modalidades esportivas têm apoio financeiro, material esportivo e outros, 

da Prefeitura Municipal através da SEMEL- Secretaria Municipal de Esporte e Lazer de São 

Miguel do Guamá. 

 

2.2.6 Aspectos econômicos: 

 

A economia de São Miguel do Guamá está se desenvolvendo a cada dia, baseada em 

três alicerces: o turismo (beira-rio, cachoeira, paraíso e a ilha), a agroindústria e a indústria 

cerâmica, que procuram utilizar as abundantes riquezas naturais do município. Além do 

comércio, o extrativismo vegetal, o carvão vegetal, madeiras de lei, seixo e argila, que estão 

sendo utilizados na construção civil, aumentando a economia guamaense, embora essa 

economia não se reflita no município ao que tudo indica, mas na verdade escoa para outros 

municípios ou então fica concentrada na mão de poucos empresários. 

O município registra uma flora diversificada, graças aos diversos tipos de solos, 

áreas de várzea e igapó, com muitas madeiras de lei que caracterizam o espaço.  Devido ao 

desmatamento, criação de cerâmicas e serrarias a vegetação da cidade encontra-se bastante 

afetada, apresentando apenas hoje a floresta secundária. 

No solo guamaense também existem as jazidas de argila de boa qualidade o que 

contribue para a fabricação de tijolos e telhas. Porém, há uma preocupação dos empresários 

que as jazidas possam desaparecer com o tempo, o que não os impede de continuar 

vilipendiando o solo do município com suas máquinas até que esses recursos acabem.  

A fauna é rica em: aves, peixes, répteis, anfíbios, mamíferos e invertebrados. Essa 

variação se dá de forma natural, e também através da intervenção humana, uma vez que 

existem projetos no município de criação de peixes em três locais: Pesque & Pague, Peixe 

Vivo e Peixe Vivo do Mundico, gerando emprego e renda. 

Na agricultura guamaense destacam-se: 01 (uma) cooperativa e 03 (três) associações 

que fornecem frutas e verduras, tais como: melancia, manga, laranja, banana, coco, milho, 

alface, couve, pupunha etc. Sendo, assim tais práticas econômicas resultam na formação de 

emprego e renda para esses produtores. A farinha de mandioca, pimenta do reino, o açaí e o 
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feijão são vendidos individualmente por cada agricultor. Produtos destinados ao consumo 

próprio e exportação. 

A agricultura município de São Miguel vem crescendo, por meio dos vários 

fornecedores e beneficiários, que são: os agricultores familiares, as comunidades quilombolas, 

comunidades rurais e tradicionais, os quais são enquadrados no PRONAF (Programa de 

Fortalecimento da Agricultura Familiar) com a DAP (Declaração de Aptidão ao PRONAF) 

para fortalecer a agricultura familiar e a geração de trabalho e renda no campo, por meio dos 

produtos agrícolas. 

 No ano de 2013 eram atendidas 31 famílias e em 2014 são 50. A produção pecuária 

do Município tenta acelerar, pois ainda não gera grandes valores econômicos. São poucos 

pecuaristas que criam gado bovino, que soma 37.371 cabeças, pois outra parte se dedica a 

outros tipos de criação. 

O comércio do município é formado por diversas empresas, que somam no dia a dia 

mais de 800 locais comerciais, sendo que na Câmara Diretores Lojistas Guamaenses – CDL 

estão cadastrados 520 comércios, que geram a economia municipal, com a criação de 

emprego e renda. 

Com o aumento da cidade tornou-se impossível ou pelos menos difícil, obter com 

exatidão o número de comerciantes existentes, uma vez que nem todos estão cadastrados no 

CDL, e outros tantos que desempenham suas negociações, compram e vendem de forma 

autônoma. Em decorrência desse aumento se faz necessário uma maior infraestrutura, sendo 

que a cada dia tem contribuído para a formação de emprego e renda de muitos guamaenses.  

Devido essas construções, torna-se necessário também os serviços das cerâmicas e 

das serrarias, que por muito tempo foram às únicas formas econômicas e empregatícias desse 

município. Atualmente, a cidade possui mais de 50 cerâmicas e serrarias juntas, conforme a 

tabela abaixo: 

 

TABELA 05: Demonstrativo das indústrias no município/2015. 

TIPO DE INDÚSTRIAS QUANTIDADE PESSOAS EMPREGADAS 

CERAMICA 42 3.000 

BENEFICIADORA DE CAFÉ 01 40 

MADEIREIRA 12 360 

TOTAL 55 3.400 

Fonte: IBGE e SINDICER. 

 

A instalação de cerâmicas em São Miguel do Guamá deve-se a grande quantidade de 

argila de boa qualidade no município. Entre outros municípios São Miguel do Guamá, se 
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destaca na produção ceramista. Por isso o setor cerâmico Guamaense tem buscado formas 

eficazes para o aperfeiçoamento da produção e uma melhor forma para satisfazer a todos os 

clientes. 

Em virtude dessas melhorias, nota-se a ocorrência de áreas degradadas resultantes da 

extração da argila para a indústria oleiro cerâmica, que é realizada por tratores que pertencem 

às indústrias privadas, causando diversos impactos ambientais, como a remoção da camada de 

vegetal do solo, o comprometimento de várias áreas pela intensa atividade e o despejo de 

rejeitos nas águas do rio Guamá por conta dessa atividade, não esquecendo que associado a 

este desenvolvimento os prejuízos são irreversíveis, pois, em qualquer sociedade industrial, a 

poluição aumenta na medida em que cresce a produção.  

O Índice de Desenvolvimento Humano - IDH médio do município de São Miguel do 

Guamá coloca o município em situação que preocupa os gestores guamaenses no que tange os 

investimentos principalmente na área da educação. 

 

TABELA 06: Demonstrativo do Índice de Desenvolvimento Humano Municipal 

IDHM/2000. 

Esperança 

de vida 

Taxa de 

alfabetização 

de adultos 

Taxa 

bruta de 

frequência 

escolar 

Renda 

percapita 

Índice de 

esperança 

de vida 

Índice de 

educação 

Índice 

do 

PIB 

IDH-

M 

Ranking 

nacional 

65,134 0,773 0,751 122,971 0,669 0,766 0,576 0,670 3458 

Fonte: FAMEP – 2000. 

 

O Índice de Desenvolvimento Humano Municipal - IDHM varia de 0 a 1 

considerando indicadores de esperança de vida (saúde, renda educação). Quanto mais 

próximo do zero pior é o desenvolvimento humano no município. 

 

TABELA 07: Demonstrativo de indicadores de esperança de vida. 

Esperança 

de vida 

Taxa de 

alfabetização 

de adultos 

Taxa 

bruta de 

frequência 

escolar 

Renda 

percapita 

Índice de 

esperança 

de vida 

Índice de 

educação 

Índice 

do PIB 

IDH-

M 

Ranking 

nacional 

0,752 89,12 2,702 0,582 0,752 0,471 4,079 0,591 46,97 
Fonte: PNUD, IPEA e FJP. 

 

Em São Miguel do Guamá existem os tipos de trabalhos predominantes que são os 

funcionários públicos e das empresas privadas não deixando de ressaltar a agricultura e a 
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pecuária. O desemprego na zona urbana e rural é fato preocupante, tendo em vista que há 

ainda um número considerável de pessoas fora do mercado de trabalho.  

O Trabalho infantil teve uma diminuição devido o programa bolsa família. Quanto ao 

público juvenil, aumentaram as perspectivas; como por exemplo, estágios nas Instituições 

financeiras como Banco do Brasil, Banco da Amazônia, Caixa Econômica Federal e mais 

duas instituições que irão se estabelecer aqui no município: Previdência Social e Banpará; o 

trabalho ainda não é bem remunerado, mas diminui a taxa de desemprego entre os jovens do 

município.        

Em suma, ante os fatos expostos percebe-se que o município de São Miguel do 

Guamá tem muito a crescer, tanto em aspectos econômicos, quanto no aspecto social, as 

grandes empresas naturalmente ainda acham mais importante à obtenção de lucros e 

enriquecimento de patrimônios próprios a cuidar do município como um todo.  

Os interesses dos empresários não chegam a ser conflitantes com o interesse da 

maioria da população, pois se as empresas precisam continuar explorando recursos minerais 

do município, o trabalhador por sua vez necessita ter um emprego para sustentar sua família, 

de maneira que o município está mergulhado no imediatismo, sem avaliar ao certo as 

consequências de seus atos a longo prazo. 

Acreditamos ser necessário uma interferência dos poderes legislativo e executivo 

para frearem a evaporação dos recursos do município, criando ao mesmo tempo empregos 

ecologicamente sustentáveis, o que tornaria a qualidade de vida do trabalhador e da própria 

cidade muito melhor a longo prazo. 
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III. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

O Plano Municipal de Educação de São Miguel do Guamá constituirá um documento 

que vem a contribuir para a garantia de preservação do direito do exercício da cidadania 

plena, objeto maior da administração pública. Podendo assim, garantir a interação entre os 

diversos setores da sociedade, estreitando vínculos das diversas áreas públicas e promovendo 

uma verdadeira Política Pública que contemple o desenvolvimento de todo e qualquer 

cidadão. 

Para que o Plano Municipal de Educação esteja sintonizado com os desafios locais, 

regionais e nacionais, foi fundamental que em seu processo de elaboração fosse contemplado 

a pluralidade de vozes e olhares sobre a educação. Afora a participação dos gestores, 

dirigentes de ensino e especialistas em educação, foi essencial considerar a opinião de toda a 

comunidade escolar, ou seja, professores, coordenadores, merendeiros, secretários, agentes de 

apoio da escola, estudantes, pais, mães e responsáveis. 

Por entender que a participação no processo de elaboração deste PME, permitiu-se 

compor uma visão mais ampliada dos processos, problemas e possibilidades da educação em 

determinado território, gerando compromissos e responsabilidades com o planejado 

comprometendo os governos com sua execução e a sociedade, de maneira geral, com seu 

acompanhamento e monitoramento durante a execução do mesmo. 

Este Plano Municipal de Educação fundamenta-se legalmente nos aspectos 

estabelecidos na Constituição Federal de 1988, Lei Nº 9.394/96 e a Lei Nº 13.005/2014 

visando a melhoria da qualidade de ensino em todos os níveis; Elevando de forma global a 

escolaridade da população; Reduzindo as desigualdades sociais locais no tocante ao acesso e à 

permanência com sucesso, na educação pública; Democratizando a gestão do ensino público, 

nos estabelecimentos oficiais, obedecendo aos princípios da participação dos profissionais da 

educação na elaboração do projeto pedagógico da escola e a participação das comunidades 

escolar e local em conselhos escolares ou equivalentes; Valorizando os profissionais da 

educação; Garantindo o ensino fundamental a todos os que não concluíram na idade própria; 

e, desenvolvendo os sistemas de informação e avaliação em todos os níveis. 

As prioridades deste Plano são estabelecidas atendendo o dever constitucional e as 

necessidades sociais, respeitando a limitação dos recursos financeiros, imposta pela 

conjuntura econômica e pelas normas federais que regem a matéria. Dessa forma, este Plano 

Municipal tem como prioridades: 
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 Garantia de ensino fundamental obrigatório de nove anos a todas as crianças de 6 a 14 

anos, assegurando o seu ingresso e permanência na escola e a conclusão desse ensino. 

O processo pedagógico deverá ser adequado às necessidades dos alunos e 

corresponder a um ensino socialmente significativo; 

 Garantia de ensino fundamental a todos os que a ele não tiveram acesso na idade 

própria ou que não o concluíram. Desafio a ser enfrentado pelo município em parceria 

com a União e o Estado. A erradicação do analfabetismo faz parte dessa prioridade, 

considerando-se a alfabetização de jovens e adultos, como ponto de partida desse nível 

de ensino, mas indo além, com o domínio dos instrumentos básicos da cultura letrada, 

das operações matemáticas elementares, da evolução histórica da sociedade humana, 

da diversidade do espaço físico político mundial, da constituição da sociedade 

brasileira e a formação do cidadão responsável e consciente de seus direitos e deveres; 

 Ampliação do atendimento nos demais níveis de ensino – a educação infantil, 

educação no campo e educação especial. Está prevista a extensão da escolaridade 

obrigatória para criança de seis anos de idade. A ampliação de atendimento a alunos 

com educação especial, significa maior acesso, ou seja, garantia crescente de vagas e 

oportunidade de formação que corresponda às necessidades das diferentes faixas 

etárias, assim como nos níveis mais elevados as necessidades da sociedade; 

 Valorização dos profissionais da educação particular, atenção deverá ser dada à 

formação inicial e continuada, em especial dos professores. Faz parte dessa 

valorização a garantia de condições adequadas de trabalho, entre elas o tempo para 

estudo e preparação das aulas, salário digno, com plano de cargos, salários e carreira 

do magistério; 

 Desenvolvimento de sistemas de informações e de avaliação em todos os níveis e 

modalidades de ensino, com instrumentos indispensáveis para a gestão do sistema 

educacional e melhoria do ensino. 
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IV. A EDUCAÇÃO EM SÃO MIGUEL DO GUAMÁ: DIAGNÓSTICO, DIRETRIZES, 

METAS E ESTRATÉGIAS: 

 

A educação do município de São Miguel do Guamá dispõe de rede pública nas 

esferas municipal, estadual e de uma rede privada que oferta Educação Básica, cujas vagas 

não têm sido suficientes para atender às demandas da população tanto na zona urbana quanto 

na zona rural.   

Cada nível ou modalidade da Educação Básica possuem especificidades que 

precisam ser consideradas na proposição de ações e políticas públicas que efetivamente 

contribuam com a melhoria da oferta educacional no município de São Miguel do Guamá. 

Neste sentido, o diagnóstico da educação no município de São Miguel do Guamá se 

efetivou tendo como base as 20 metas do Plano Nacional de Educação através de consulta 

pública, sites oficiais, estudos realizados pela equipe da SEMED, dentre outros que versam 

sobre a educação. 

Assim, este documento com a finalidade de subsidiar os desdobramentos das 

políticas públicas municipais de São Miguel do Guamá, define as diretrizes, metas e 

estratégias do Plano Municipal de Educação - PME para os níveis e modalidades de ensino 

observadas as seguintes diretrizes.  

 

4.1. DIAGNÓSTICO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ  

 

A Secretaria Municipal de Educação de São Miguel do Guamá está estruturada com 

base na Lei Nº. 255 de 30 de Outubro de 2013 e dentro dessa estrutura funcional a Secretaria 

de Educação divide-se de acordo com o organograma abaixo: 
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Organograma 01: Secretaria Municipal de Educação – SEMED 

 

As instituições educacionais existentes em São Miguel do Guamá destacam: na zona 

urbana 13 escolas de Ensino Fundamental e 07 Unidades de Ensino Infantil e na zona rural 06 
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escolas matrizes de Ensino Infantil e Fundamental, 63 escolas de Ensino Fundamental e 38 

Unidades de Ensino Infantil que são anexas às escolas matrizes. O Município contém ao todo 

80 escolas de Ensino Fundamental e 47 Unidades de Ensino Infantil. 

O município de São Miguel do Guamá no que se refere aos órgãos fiscalizadores está 

constituído de: Conselho de Alimentação Escolar, Conselho de Controle e Acompanhamento 

Social do FUNDEB (Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação Básica), Conselho 

Municipal de Educação - CME e Conselhos escolares. Sendo que cada um possui a Lei que 

ampara a sua criação, a sua estrutura, funcionamento e principais realizações. 

O Conselho de Alimentação Escolar foi criado pela Lei Nº. 10.172 de 09 de janeiro 

de 2001, nos termos da Medida Provisória nº. 2.178-36 de 24 de agosto de 2001, e em São 

Miguel do Guamá através do Decreto Nº. 003/07 de 10 de janeiro de 2007. Atualmente este 

Conselho é constituído de 07 titulares e 07 suplentes, sendo: 02 do legislativo, 02 do 

executivo, 02 da sociedade civil organizada, 04 professores e 04 pais de alunos. 

Este Conselho funciona como órgão fiscalizador, desenvolvendo suas atividades por 

intermédio de reuniões e análise da merenda comprada com o recurso do PNAE - Programa 

Nacional de Alimentação Escolar. Assim, como a distribuição desta nos Estabelecimentos de 

Ensino. O Conselho da Merenda Escolar possui um plano de trabalho que define as principais 

metas da gestão atual. 

O Conselho de Controle e Acompanhamento Social do Fundo de Manutenção e 

Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – 

Conselho do FUNDEB foi criado pela Medida Provisória Nº. 339/2006 de 28 de dezembro de 

2006 do Ministério da Educação. 

A Lei Nº. 11.494 de 20 de junho de 2007 que regulamenta o FUNDEB, de que trata o 

Art. 60 do ato das Disposições Constitucionais Transitórias; altera a Lei Nº. 2.195 de 14 de 

fevereiro de 2001; revoga dispositivos das Leis Nº. 9.424 de 24 de dezembro de 1996, 10.880 

de 09 de junho de 2004, 10.845 de 05 de março de 2004; e dá outras providências. Em São 

Miguel do Guamá, foi constituído a partir da Lei Municipal Nº. 126/2007 de 02 de março de 

2007. Atualmente este conselho é constituído por 09 membros titulares e 09 suplentes. Sendo: 

01 representante da Secretaria de Educação, 01 professor de Escola Pública, 01 Servidor 

Técnico Administrativo de Escola Pública, 02 representantes de pais de alunos de Escola 

Pública Municipal, 02 representantes de estudantes da educação Básica e 01 representante do 

Conselho Tutelar. 
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Este Conselho funciona como órgão fiscalizador dentro de suas competências, 

acompanhando, controlando a aplicação dos recursos do FUNDEB, assim como emitir 

parecer sobre as prestações de conta dos recursos do Fundo. 

Com a implementação da Lei Municipal de nº. 162, de 14 de outubro de 2009, 

institui-se a criação, composição e competência do Conselho Municipal de Educação do 

Município de São Miguel do Guamá. A partir de então, o sistema municipal de educação 

desvincula-se do Sistema Estadual de Educação e passa a gestar seu próprio sistema.  

O Conselho Municipal de Educação de São Miguel do Guamá, foi instituído no dia 

24 de fevereiro de 2014. Mediante o decreto nº 30/2014. O referido órgão possui 16 

conselheiros que representam as seguintes categorias:  

 02 do Poder Executivo,  

 02 da Secretaria Municipal de Educação,  

 02 das Escolas Privadas, 

 02 do Poder Legislativo,  

 02 representantes do SINTEPP,  

 02 Representantes dos Pais e/ou responsável de alunos da Educação Básica,  

 02 Representantes dos Professores da Educação Básica, 

 02 Representantes do Conselho Municipal de Direito da Criança e do Adolescente.  

Mediante a relevância do Conselho Municipal de Educação – CME, o mesmo tem 

função: normativa, consultiva, fiscalizadora e deliberativa de todo o  sistema de ensino de São 

Miguel do Guamá. 

Os Conselhos Escolares, unidades executoras responsáveis pelo PDDE (Programa 

Dinheiro Direto na Escola) além da função de administrar os recursos financeiros recebidos 

pelas unidades escolares, como os programas, administram as verbas do PDE (Plano de 

Desenvolvimento da Educação) e outros, também são órgãos de vital importância no 

acompanhamento das ações administrativas e pedagógicas das escolas. Possui seu Estatuto 

próprio de acordo com o Regimento Unificado das Escolas da Rede Municipal de Ensino do 

município de São Miguel do Guamá de 2014. 

O CE é um órgão de natureza consultiva e deliberativa, sendo que cada unidade de 

ensino deve ter dentro do Conselho as seguintes categorias representadas: Como membro nato 

o Diretor e como membros eleitos: 01 representante do Corpo Docente, 01 representante do 

Corpo de Apoio, 01 representante do Corpo Discente, 01 Representante de Pais ou 

Responsáveis de Aluno e 01 representante da Comunidade onde a escola está inserida. Esta 



37 
 

constituição varia de acordo com o porte da escola. Vale ressaltar que os conselhos citados 

não possuem um plano de trabalho específico. 

De acordo com base legal a educação do município de São Miguel do Guamá, 

ancora-se na Constituição Federal de 1988, Lei º. 7.689 de 15 de dezembro de 1988. Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional nº. 9.394/96, Lei Nº 13.005/2014 – PNE, Lei Nº. 

11.494/07 de 20 de junho de 2007 que regulariza o FUNDEB, Lei Orgânica do Município de 

02 de abril de 1990, Lei do Sistema Municipal de Ensino, o Plano de Cargos, Carreira e 

Remuneração do Magistério Nº. 205/2010, Resolução Nº 006/2014 – CME/SMG, Resolução 

Nº 19/2014 – CME/SMG que dispõe sobre Regimento Unificado das Escolas da Rede 

Municipal de Ensino do Município de São Miguel do Guamá. As Leis que são específicas do 

município passaram por um processo de debate antes de sua aprovação e implementação.  

No que se refere à questão dos Cargos e Funções no período de 2013 a 2015 dentro 

do magistério na rede municipal de ensino de São Miguel do Guamá destacam-se: 

 

TABELA 08: Demonstrativo de Cargos e Funções – 2013. 

CARGO QUANTIDADE  NÍVEL DE ATUAÇÃO 

Diretor 31 08 Ensino Infantil 

23 Ensino Fundamental 

Vice-Diretor 16 00 Ensino Infantil 

16 Ensino Fundamental 

Secretários 14 00 Ensino Infantil 

14 Ensino Fundamental 

Coordenador Pedagógico 69 08 Ensino Infantil 

61 Ensino Fundamental 

Professores Efetivos 388 79 Ensino Infantil 

309 Ensino Fundamental 

Professores Temporários 218 32 Ensino Infantil 

186 Ensino Fundamental 

Funcionários de Apoio 

Temporários 

181 39 Ensino Infantil 

142 Ensino Fundamental 

Funcionários de Apoio Efetivos 436 107 Ensino Infantil 

329 Ensino Fundamental 

Total 1.353 1.353 
Rede Pública Municipal de 

Educação 

Fonte: SEMED, 2015. 
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TABELA 09: Demonstrativo de Cargos e Funções – 2014 

CARGO QUANTIDADE  NÍVEL DE ATUAÇÃO 

Diretor 26 06 Ensino Infantil 

20 Ensino Fundamental 

Vice-Diretor 18 00 Ensino Infantil 

18 Ensino Fundamental 

Comissionado  21 21 SEMED 

Secretários 17 00 Ensino Infantil 

17 Ensino Fundamental 

Coordenador Pedagógico 38 06 Ensino Infantil 

32 Ensino Fundamental 

Professores Efetivos 412 85 Ensino Infantil 

327 Ensino Fundamental 

Professores Temporários 150 27 Ensino Infantil 

123 Ensino Fundamental 

Funcionários de Apoio 

Temporários 

106 17 Ensino Infantil 

89 Ensino Fundamental 

Funcionários de Apoio Efetivos 458 107 Ensino Infantil 

351 Ensino Fundamental 

Total 1.246 1.246 
Rede Pública Municipal de 

Educação 

Fonte: SEMED, 2015. 

 

TABELA 10: Demonstrativo de Cargos e Funções do Magistério e demais profissionais da 

educação – 2015. 

CARGO 
QUANT. 

GERAL 

QUANT. 

POR NÍVEL 
NÍVEL DE ATUAÇÃO 

Diretor 28 

07 Ensino Infantil 

19 Ensino Fundamental 

02 CEMIE e TECMID 

Vice-Diretor 16 
*** Ensino Infantil 

16 Ensino Fundamental 

Comissionado 22 22  

Secretários 26 
07 Ensino Infantil 

19 Ensino Fundamental 

Coordenador Pedagógico 43 

07 Ensino Infantil 

29 Ensino Fundamental 

01 CEMIE e TECMID 

06 Prédio da SEMED 

Professores Efetivos 438 
84 Ensino Infantil 

354 Ensino Fundamental 

Professores Temporários 204 
12 Ensino Infantil 

192 Ensino Fundamental 

Professores Municipalizados 16 16 Ensino Fundamental 

Funcionários de Apoio 

Temporários 
152 

13 Ensino Infantil 

139 Ensino Fundamental 

Funcionários de Apoio 486 116 Ensino Infantil 



39 
 

Efetivos 370 Ensino Fundamental 

Funcionários de Apoio 

Municipalizados 
01 01 Ensino Fundamental 

Total 1.432 1.432 
Rede Pública Municipal 

de Educação 

Fonte: FOPAG SEMED, Abril 2015. 

 

Em São Miguel do Guamá os critérios para o acesso aos diversos cargos e funções de 

magistério ainda são por contrato temporário e/ou concurso público, inclusive para os cargos 

de Diretor, Vice-Diretor, Coordenador Pedagógico e Secretário. Vale ressaltar, que no 

momento da seleção desses profissionais para exercerem cargos ou funções leva-se em conta 

a formação profissional de acordo com o Art. 64 da Lei Nº 9.394/96. 

Historicamente a educação de São Miguel do Guamá teve seu início no período da 

colonização portuguesa, aproximadamente em 1725. De acordo com o levantamento 

realizado, por volta de 1908, o município possuía uma escola no prédio onde funcionava o 

Consulado Português e a mesma era mantida com verbas oriundas de Portugal, esta fornecia 

diplomas de cursos elementares tendo como diretor Cantídio Eliezer da Silva Nunes e as 

professoras: Chrispina Moreira e Angeolina e outros. Depois de muito tempo de 

funcionamento a escola extinguiu-se (não foi possível encontrar os dados justificando a 

extinção). 

Não se deve esquecer-se de uma portuguesa, professora Jovita Aurora de Paiva 

Batista, que lecionou em escolas e em sua própria casa. Preocupada com a educação de 

muitos guamaenses, ficando também conhecida na cidade como “vovó Jovita”. 

A rede escolar do município de São Miguel do Guamá está expressa nas tabelas 

abaixo, contendo dados educacionais reais dos anos de 2013 a 2015, apresentando resultados 

em relação à qualidade de aprendizagem dos sistemas públicos e os recursos financeiros para 

tal finalidade. É relevante citar todas as escolas que compõem a rede municipal, estadual e 

privada de ensino e em qual modalidade desenvolvem suas atividades, a localização e o porte 

das mesmas. 

 

TABELA 11: Demonstrativo de todas as escolas das redes municipal, estadual e privada - 

ano: 2013. 

ESCOLAS REDE NÍVEL LOCALIZ. PORTE 

Dentinho de Leite 

(Raimunda Machado) 

Municipal Fundamental Urbano Pequeno 

CEL. Ney R. Peixoto * * * * 

João Simão Travassos * * * Médio 
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Licurgo Peixoto * * * Médio 

NSRª deNazaré * * * Pequeno  

Pe. Leandro Pinheiro * * * Grande 

Pe. Sátiro * * * Médio 

Prof.ª Hilda de oliveira * * * Pequeno 

Prof.ª Raimunda C.M. Pinho * * * “ 

São José Operário * * * Grande 

São Pedro * * * Médio 

E.R.C Santo Antonio M. Zaccaria * * * Médio 

Tomás de Aquino O. Neto * * * Pequeno 

Externato Sto A. M.Zaccaria Privada  Inf. e Fund. * Grande 

Centro Pedag. Sol Nascente Privada  Inf. e Fund. * Pequeno 

Centro Educ. de Preparação Privada  Inf. e Fund. * Pequeno 

E.E.M.Frei Miguel de Bulhões  Estadual  Médio * Grande 

Incentivo Privada Fundamental, 

Médio e 

Cursinho 

* Médio 

MesonPi Privada Fundamental, 

Médio e 

Cursinho 

* Médio 

Aberlardo Maciel de Carvalho * * Rural  Pequeno 

Agostinho Marques * * * * 

Alacid da Silva Nunes  * * * * 

AldebaroKlautau * * * * 

Almirante Tamandaré  * * * * 

Altamira Maria O. Correa  * * * * 

Alzira Texeira *              * * * 

Ambrósio Ferreira  * *  * * 

Antonino Correa * * * * 

AntônioQuintino de Lima * * * * 

Antonio Vicente Guedes  *               * * * 

AristidesJoaquim Soares  * * * * 

Barão do Rio Branco  * * * * 

Belarmino Ribeiro de Souza  * * * * 

Benedita Gomes Santos  * * * * 

Benedito Gonçalves da Costa  * * * * 

Benedito Valente  * * * * 

Custódio Fernandes Batista  * * * * 

Da Fronteira  * * * * 

Domingos Ferreira  * * * * 

Domingos Campelo Castro * * * * 

Dórico Félix de Souza * * * * 

Dr. Antonio do carvalho  * * * * 

Dr. Tancredo de A. Neves * * * * 

Feliciano Fernandes dos Santos  * * * * 

Fernando Lameira * * * * 

Francisco de Assis pereira  * * * * 

Frederico Pimentel * * * * 

Henrique Leuribio * * * * 

Irineo Leão Sodré  * * * * 
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Isaias Gil de Oliveira  * * * * 

Joana Gomes P. do Amaral * * * Médio 

João daMata Teixeira  * * * Pequeno 

João Ferreira da Silva  * * * * 

João Guedes de Azevedo * * * * 

Jorge Correa de Almeida  * * * * 

José Cupertino de Almeida * * * * 

José ferreira de Farias  * * * * 

José Faustino dos Reis  * * * * 

José Joaquim Pereira * * * * 

Luis Faustino  * * * * 

Manoel de Azevedo Martins * * * * 

Manoel Campos  * * * * 

Manoel Mamédio Nascimento  * * * * 

Manoel Paulo da Silva  * * * * 

NSRª da Providência * * * * 

NSRªdo livramento * * * * 

NSRª do Perpétuo Socorro  * * * * 

Paulo VI * * * * 

Pergentino Dias de Souza  * * * * 

Pindobal * * * * 

Presidente Castelo Branco * * * * 

Presidente Costa e Silva  * * * * 

Prof.ª Inácia carvalho de Melo * * * * 

Profª. Jovita A. de P. Batista  * * * * 

Profª. Izaura Domingos Costa * * * Médio 

Profª Nair da Silva Barbosa * * * * 

Raimunda de Brito Paoloni * * * * 

Raimunda M.B. dos Santos * * * * 

Rafael Guedes de Azevedo *               * * * 

Raimundo Lameira  * * * * 

Ramiro Exposto * * * * 

Raimundo Antônio Travassos  *               * * * 

Rômulo de Maiorana * * * * 

Santa Maria(recreio) * * * * 

Santa Maria de Muraiteua * * * * 

Santa Rita de Cássia * * * * 

Santo Antônio V * * * * 

São João Batista * * * * 

São José II * * * * 

São Luiz  * * * * 

São Miguel Arcanjo  * * * * 

São Sebastião  * * * * 

São Tomé * * * * 

StélioMaroja * * * * 

Teófilo Nogueira de Almeida * * * * 

Fonte: SEMED, 2015. 
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TABELA 12: Demonstrativo de todas as escolas das redes municipal, estadual e privada - 

ano: 2014. 

ESCOLAS REDE NÍVEL LOCALIZ. PORTE 

Dentinho de Leite Municipal Fundamental Urbana Pequeno 

CEL. Ney Rodrigues Peixoto * * * * 

João Simão Travassos * * * Médio 

Licurgo Peixoto * * * Médio 

Nossa Senhora de Nazaré * * * Pequeno 

Padre Leandro Pinheiro * * * Grande 

Padre Sátiro * * * Médio 

Professora Hilda Oliveira Silva * * * Pequeno 

Prof.ª Raimunda C.M. Pinho * * * * 

São José Operário * * * Grande 

São Pedro * * * Médio 

Externato Santo Antônio Maria 

Zacarias 

* * * Médio 

Tomás de Aquino Oliveira Neto * * * Pequeno 

Externato Santo Antônio Maria 

Zaccaria 

Privada  Inf. e Fund. * Grande 

Centro Pedagógico Sol Nascente Privada  Inf. e Fund. * Pequeno 

Centro Educacional de 

Preparação 

Privada  Inf. e Fund. * Pequeno 

E.E.M.Frei Miguel de Bulhões  Estadual  Médio * Grande 

Incentivo Privada undamental, 

Médio e 

Cursinho 

* Médio 

MesonPi Privada Fundamental, 

Médio e 

Cursinho 

* Médio 

Aberlardo Maciel de Carvalho * * Rural  Pequeno 

Agostinho Marques * * * * 

Alacid da Silva Nunes  * * * * 

AldebaroKlautau * * * * 

Almirante Tamandaré  * * * * 

Altamira Maria O. Correa  * * * * 

Ambrósio Ferreira  * * * * 

Antonino Correa * * * * 

Antônio Quintino de Lima * * * * 

Aristides Joaquim Soares  * * * * 

Barão do Rio Branco  * * * * 

Belarmino Ribeiro de Souza  * * * * 

Benedita Gomes Santos  * * * * 

Benedito Gonçalves da Costa  * * * * 

Benedito Valente  * * * * 

Custódio Fernandes Batista  * * * * 

Da Fronteira  * * * * 

Dórico Félix de Souza 

(Adalto Tavares Guedes) 

* * * * 

Dr. Antonio do Carvalho  * * * * 
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Dr. Tancredo de A. Neves * * * * 

Fernando Lameira * * * * 

Francisco de Assis Pereira  * * * * 

Frederico Pimentel * * * * 

Henrique Leuribio * * * * 

Irineu Leão Sodré  * * * * 

Isaias Gil de Oliveira  * * * * 

Joana Gomes P. do Amaral * * * Médio 

João daMata Teixeira  * * * Pequeno 

Jorge Correa de Almeida  * * * * 

José Cupertino de Almeida * * * * 

José Ferreira de Farias  * * * * 

José Faustino dos Reis  * * * * 

José Joaquim Pereira * * * * 

Luís Faustino  * * * * 

Manoel de Azevedo Martins * * * * 

Manoel Campos  * * * * 

Manoel Mamédio Nascimento  * * * * 

Manoel Paulo da Silva  * * * * 

NSRª da Providência * * * * 

NSRªdo Livramento * * * * 

NSRª do Perpétuo Socorro  * * * * 

Pergentino Dias de Souza  * * * * 

Pindobal * * * * 

Presidente Castelo Branco * * * * 

Presidente Costa e Silva  * * * * 

Prof.ª Inácia carvalho de Melo * * * * 

Profª. Jovita A. de P. Batista  * * * * 

Profª. Izaura Domingos Costa * * * Médio 

Raimunda M.B. dos Santos * * * * 

Rômulo de Maiorana * * * * 

Santa Maria (Recreio) * * * * 

Santa Maria de Muraiteua * * * * 

Santa Rita de Cássia * * * * 

São João Batista * * * * 

São José II * * * * 

São Luiz  * * * * 

São Miguel Arcanjo  * * * * 

São Sebastião  * * * * 

São Tomé * * * * 

Teófilo Nogueira de Almeida * * * * 

Fonte: Secretaria M. de Educação: D. Recursos Humanos e Censo Escolar, 2015. 
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TABELA 13: Demonstrativo de todas as escolas das redes municipal, estadual e privada - 

ano: 2015. 

ESCOLAS REDE NÍVEL LOCAL PORTE 

Dentinho de Leite Municipal Fundamental Urbano Pequeno N. I 

CEL. Ney R. Peixoto * * * Pequeno N.I 

João Simão Travassos * * * Médio N. I 

Licurgo Peixoto * * * Médio N. I 

N. S. Rª deNazaré * * * Médio I 

Pe. Leandro Pinheiro * * * Grande N. I 

Pe. Sátiro * * * Médio N. I 

Prof.ª Hilda de oliveira * * * Pequeno N. II 

Prof.ª Raimunda C.M. 

Pinho 

* * * Grande N. I 

São José Operário * * * Grande N. II 

São Pedro * * * Grande N.II 

E.R.C Santo Antônio 

M.Zacarias 

* * * Médio N. I 

Tomás de Aquino O. 

Neto 

* * * Médio N. II 

Externato Sto A. 

M.Zaccaria 

Privada Infantil e 

Fundamental 

* Pequeno N. I 

Centro Pedagógico Sol 

Nascente 

Privada Infantil e 

Fundamental 

* Pequeno N. I 

Centro Educacional de 

Preparação 

Privada Infantil e 

Fundamental 

* Pequeno N. II 

E.E.M.Frei Miguel de 

Bulhões 

Estadual Médio * Grande N. II 

Sistema de Ensino 

Incentivo 

Privada Fundamental, 

Médio e 

Cursinho 

* Pequeno N. I 

MesonPi Privada Médio e 

Cursinho 

* Pequeno N. I 

Aberlardo Maciel de 

Carvalho 

* * Rural Pequeno N. I 

Agostinho Marques * * * Pequeno N.I 

Alacid da Silva Nunes * * * Pequeno N.I 

Aldebaro Klautau * * * Pequeno N.I 

Almirante Tamandaré * * * Pequeno N.I 

Altamira Maria O. 

Correa 

* * * Pequeno N.I 

Ambrósio Ferreira * * * Pequeno N.I 

Antonino Correa * * * Pequeno N.I 

Antônio Quintino de 

Lima 

* * * Pequeno N.I 

Aristides Joaquim Soares * * * Pequeno N.I 

Barão do Rio Branco * * * Pequeno N.I 

Belarmino Ribeiro de 

Souza 

* * * Pequeno N.I 

Benedita Gomes Santos * * * Pequeno N.I 
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Benedito Gonçalves da 

Costa 

* * * Pequeno N.I 

Benedito Valente * * * Pequeno N.I 

Custódio Fernandes 

Batista 

* * * Pequeno N.I 

Da Fronteira * * * Pequeno N.I 

Adalto Tavares Guedes * * * Pequeno N.I 

Dr. Antônio do Carvalho * * * Pequeno N.I 

Dr. Tancredo de A. 

Neves 

* * * Pequeno N.I 

Fernando Lameira * * * Pequeno N.I 

Francisco de Assis 

Pereira 

* * * Pequeno N.I 

Frederico Pimentel * * * Pequeno N.I 

Henrique Leuríbio * * * Pequeno N.I 

Irineu Leão Sodré * * * Pequeno N.I 

Isaias Gil de Oliveira * * * Pequeno N.I 

Joana Gomes Portela do 

Amaral 

* * * Médio N. I 

João daMata Teixeira * * * Pequeno N. I 

Jorge Correa de Almeida * * * Pequeno N.I 

José Cupertino de 

Almeida 

* * * Pequeno N.I 

José Ferreira de Farias * * * Pequeno N.II 

José Faustino dos Reis * * * Pequeno N.I 

José Joaquim Pereira * * * Pequeno N.I 

Luís Faustino * * * Pequeno N.I 

Manoel de Azevedo 

Martins 

* * * Pequeno N.I 

Manoel Campos * * * Pequeno N.I 

Manoel Mamédio 

Nascimento 

* * * Pequeno N.I 

Manoel Paulo da Silva * * * Pequeno N.I 

NSRª da Providência * * * Pequeno N.I 

NSRªdo Livramento * * * Pequeno N.I 

NSRª do Perpétuo 

Socorro 

* * * Médio N.I 

Pergentino Dias de Souza * * * Pequeno N.I 

Pindobal * * * Pequeno N.I 

Presidente Castelo 

Branco 

* * * Pequeno N.I 

Presidente Costa e Silva * * * Pequeno N.I 

Prof.ª Inácia carvalho de 

Melo 

* * * Pequeno N.I 

Profª. Jovita A. de P. 

Batista 

* * * Pequeno N.I 

Profª. Izaura Domingos 

Costa 

* * * Pequeno N.II 

Raimunda M.B. dos *  * Pequeno N.I 
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Santos 

Rômulo de Maiorana * * * Pequeno N.I 

Santa Maria (Recreio) * * * Pequeno N. I 

Santa Maria de 

Muraiteua 

* * * Pequeno N.I 

Santa Rita de Cássia * * * Pequeno N.I 

São João Batista * * * Pequeno N.I 

São José II * * * Pequeno N.I 

São Luiz * * * Pequeno N.I 

São Miguel Arcanjo * * * Pequeno N.I 

São Sebastião * * * Pequeno N.I 

São Tomé * * * Pequeno N.I 

Teófilo Nogueira de 

Almeida 

* * * Pequeno N.I 

Fonte: Departamento de Estatística e Censo Escolar da SEMED – 2015. 

 

 

Abaixo apresenta-se uma análise geral sobre as tabelas referentes às taxas de 

rendimentos nas redes de ensino que compõem a rede municipal nos anos de 2013 e 2014 

levam em consideração os índices de aprovação e reprovação à presença da distorção 

ano/idade a evolução da matrícula e o funcionamento dos estabelecimentos de ensino. 

 

TABELA 14: Demonstrativo de Taxas de rendimento nas redes escolares do município, por 

nível de ensino e ano na rede pública de ensino – Zona Urbana - Ano 2013. 

Nível de Ensino Anos 
Matrícula 

Inicial 

Transferência 
Matrícula 

Final 

TAXAS DE RENDIMENTO 

(resultados finais ) 

N % N % 
Aprovação Reprovação Abandono 

N % N % N % 

Ed. Infantil 
Sub-

total 
1621 61 3,76 1510 -6,84     50 

3,08 

 

 

E. Fundamental 

Series Iniciais 

1ª 924 43 4,65 855 -7,46 855 92,53  0,00 26 
2,81 

 

2ª 954 44 4,61 
897 

 
-5,97 683 71,59 214 22,43 13 

1,36 

 

3ª 923 35 3,79 861 -6,71 734 79,52 127 13,76 27 
2,92 

 

4ª 815 35 2,29 750 -7,97 691 84,79 59 7,24 29 3,55 

Sub-total - 3616 204  3336  2963  400  95  

 

E. Fundamental 

Series Finais 

5ª 1094 36 3,29 971 -11,24 765 69,93  18,83 87 7,95 

6ª 835 30 3,59 740 -11,37 624 74,73  13,89 65 
7,78 

 

7ª 701 19 2,71 647 -7,70 558 79,60  12,70 35 4,99 

8ª 585 23 3,93 525 -10,2 488 83,42  6,32 36 
6,15 

 

Sub-total - 
3215 

 

108 

 
 

2883 

 
 2435    223 

 

 

             

 

E.J.A 

1ª 38   25 -34,2 25 65,79  0,00 13 34,2 

2ª 86 2 2,32 56 -34,8 47 54,65 9 10,47 28 32,5 

3ª 283 5 1,76 144 -49,1 115 40,64 29 10,25 134 47,3 

4ª 382 12 3,14 240 -37,1 214 56,02 26 6,81 129 45,7 

Sub-total - 789 19  
465 

 
 401  64  304  
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Ensino Médio 

1ª            

2ª            

3ª            

4ª            

Sub-total -            

TOTAL - 9241 392  8194  5799   464   672  

Fonte: Censo Escolar (98002473) 

 

TABELA 15: Demonstrativo de Taxas de rendimento nas redes escolares do município, por 

nível de ensino e ano na rede pública de ensino – Zona Urbana - Ano (2014). 

Nível de 

Ensino 
Mat. 

Inicial 

S/M* 

Concluintes 

Transferência Matrícula Final 
TAXAS DE RENDIMENTO 

(resultados finais ) 

N % N % 
Aprovação Reprovação Abandono 

N % N % N % 

Educação 

Infantil 
1592 1460 71 44,59 1670 4,89 - - - - 28 *?* 

Ensino 

Fundamental 
7866 549 636  8418 7,01 5631 71,58 1391 17,68 759 9,64 

TOTAL 9458 2009 707 44,59 10088 11,9 5631 71,58 1391 17,68 787 9,64 

 

 

TABELA 16: Demonstrativo de Taxas de rendimento nas redes escolares do município, por 

nível de ensino e ano na rede pública de ensino – Zona Rural - Ano (2013) 

Nível de 

Ensino 
Anos 

 

Matrícula 

Inicial 

Transferência Matrícula Final 
TAXAS DE RENDIMENTO 

(resultados finais ) 

N % N % 
Aprovação Reprovação Abandono 

N % N % N % 

Educação 

Infantil 

Sub-

total 
650 15 2,30 594 8,61     41 6,30 

 

Ensino 

Fundamental 

Anos Iniciais 

1ª 596 14 2,34 576 3,35 576 96,64   6 1,00 

2ª 525 11 2,09 508 3,23 444 84,57   5 0,95 

3ª 580 15 2,58 544 6,20 447 77,07 64 16,72 20 3,44 

4ª 431 14 3,24 409 5,10 347 80,51 97 14,39 7 1,62 

Sub-total - 2132 54  2037  1814  161  38  

 

E. 

Fundamental 

Series Finais 

5ª 245 3 1,22 227 7,34 206 84,08 21 8,57 15 6,12 

6ª 289 2 0,69 266 7,95 241 83,39 25 8,65 21 7,26 

7ª 179 2 1,11 166 7,26 152 84,82 14 7,82 11 1,00 

8ª 142 1 0,70 135 4,92 122 85,92 13 4,93 6 0,95 

Sub-total - 855 8  794  721  73  53  

 

E.J.A 

1ª 0          1,62 

2ª 28 0  13 53,57 9 32,14 4 14,29 15 2,83 

3ª 35   19 45,71 16 45,71 3 8,57 16 6,12 

4ª 63 2 
3,17 

 
46 26,98 15 69,84 2 3,17 15 7,26 

Sub-total - 126 2  78  40  9  46  

 

Ensino 

Médio 

1ª            

2ª            

3ª            

4ª            

Sub-total -            

TOTAL - 3763 79  3503  2575  243  178  

Fonte: Censo Escolar (98002473) 
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TABELA 17: Demonstrativo de Taxas de rendimento nas redes escolares do município, por 

nível de ensino e ano na rede pública de ensino – Zona Rural - Ano 2014. 

Nível de 

Ensino 

Mat. 

Inicial 

S/M* 

Concluintes 

Transferência 
Matrícula 

Final 

TAXAS DE RENDIMENTO 

(resultados finais ) 

N % N % 
Aprovação Reprovação Abandono 

N % N % N % 

Educação 

Infantil 
541 498 13 24,07 481 

 

11,09 
- - - - 30 *?* 

Ensino 

Fundamental 

 
3523 165 144  3487 1,02 2745 34,89 443 5,63 180 2,28 

TOTAL 4064 663 157 24,07 3968 12,11 2745 34,89 443 5,63 210 2,28 

Fonte: Censo Escolar (98002473) 

 

A rede privada de ensino mostra através da sua estatística de 2013 e 2014 um índice 

bastante elevado de aprovação. Esses dados expressam um resultado bem alto do nível de 

desenvolvimento oferecido pelas escolas particulares do município de São Miguel do Guamá. 

 

TABELA 18: Demonstrativo de Taxas de rendimento nas redes escolares do município, por 

nível de ensino, e ano na rede privada de ensino - Ano de 2013.  
 

Nível de 

Ensino 

 

Séries 

 

Matrícula 

Inicial 

 

Transferência 

 

Matrícula Final 

 

Aprovação Reprovação 

N % N % N % N % 

Ed. Infantil Sub-total 151 1 0,66 

 

141 6,62 

 

    

 

E. Fundamental 

Series Iniciais 

1ª 65  0 65 0 65    

2ª 66 3 4,54 62 6,06 63    

3ª 55 1 1,81 54 1,81 54    

4ª 50 2 4 48 4 48    

Sub-total - 236 7  229  230    

 

E. Fundamental 

Series Finais 

5ª 67 4 5,97 63 5,97 59 88,06 4 5,97 

6ª 49 2 4,08 47 4,08 46 93,88 1 2,04 

7ª 42 1 2,38 41 2,38 41 97,62  2,13 

8ª 47 3 6,38 44 6,38 43 91,49 1  

Sub-total - 205 10  195  189  6  

 

E.J.A 

1ª - - - - - - - - - 

2ª - - - - - - - - - 

3ª - - - - - - - - - 

4ª - - - - - - - - - 

Sub-total - - - - - - - - - - 

 

Ensino Médio 

1ª 120 16 13,33 104 5,97 103 85,83 1 0,83 

2ª 83 4 4,81 76 4,08 76 91,57   

3ª 96 8 8,33 84 2,38 82 85,42 2 2,08 

Sub-total - 299 28  264  261  3  

TOTAL - 891 46 0,66 829 6,62 680  9 2462,28 

Fonte: Censo Escolar (98002473) 
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TABELA 19: Demonstrativo de Taxas de rendimento nas redes escolares do município, por 

nível de ensino, e ano na rede privada de ensino - Ano de 2014.  

Nível de 

Ensino 
Mat. 

Inicial 

S/M* 

Concluintes 

Transferência 
Matrícula 

Final 

TAXAS DE RENDIMENTO 

(resultados finais ) 

N % N % 
Aprovação Reprovação Abandono 

N % N % N % 

Educação 

Infantil 
381 148 14 3,67 392 2,88 - - - - 12 3,14 

 

Ensino 

Fundamental 
497 105 90 18,10 514 3,42 414 83,29 9 1,81 1 0,62 

TOTAL 878 253 104 21,77 906 6,3 414 83,29 9 1,81 13 3,76 

Fonte: Censo Escolar (98002473) 

 

A adequação no que tange a distorção idade/ano tem sido uma das preocupações 

quando se elaboram as políticas públicas de educação, assim, vários programas de correção de 

fluxo já foram elaborados e implementados na rede pública de ensino. 

As tabelas abaixo registram dados sobre a distorção idade/ano no ensino fundamental 

de 1º ao 9º ano, fator que ainda está muito presente na rede municipal de ensino vale ressaltar, 

o retardamento do ensino surge em decorrência de vários fatores, que são na maioria das 

vezes determinantes para que essa problemática seja uma realidade em nosso país. A 

explicação mais clara é de ordem econômica, social, cultural e familiar. 

Vale ressaltar, que quando o educando não apresenta nenhum problema de 

aprendizagem, fatores como entrada tardia na escola, abandono escolar e falta de 

oportunidade justificam essa situação em nível de Brasil. Cabe a cada município a 

implementação de políticas públicas, visando à reeducação da evasão escolar e 

consequentemente a distorção idade/ano. 

A evolução da matrícula causa impactos na oferta de ensino no município uma vez 

que o número de salas de aulas não atende qualitativamente a demanda de alunos conforme 

estabelece a legislação nacional e municipal. 

 

TABELA 20: Demonstrativo de Evolução da matrícula inicial em educação infantil, 

fundamental e médio nas redes de ensino do município – Anos - 2013, 2014 e 2015.   

REDES 

2013 Municipal Estadual Privado 

N N N 

Ensino Infantil 2271  151 

E. Fundamental 9818  441 

EJA 915  ** 

Ensino Médio **  299 

Total  13004  891 

2014    

Ensino Infantil 2133  381 
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E. Fundamental 10382  497 

EJA 1007  ** 

Ensino Médio **  194 

Total  13522  1072 

2015    

Ensino Infantil 1890  180 

E. Fundamental 10393  481 

EJA 1118  ** 

Ensino Médio **  214 

Total  12320  875 

Fonte: Departamento de Estatística e Censo Escolar da SEMED – 2015. 

 

TABELA 21: Demonstrativo de Número de matrícula da educação básica no município por 

dependência, níveis e modalidades de ensino – Ano: 2013.  

Níveis e modalidades de ensino Dependência administrativa Total 

Estadual  Municipal Particular  

Educação infantil  2271 151 2422 

Ensino fundamental: 1º ao 5º ano  5748 236 5984 

Ensino fundamental: 6º ao 9º ano  4070 205 2053 

Total de ensino fundamental  9818 441 10259 

Educação de Jovens e Adultos  915 ** 915 

Ensino Médio  ** 299 299 

Total  915 299 1214 

Fonte: Departamento de Estatística e Censo Escolar da SEMED – 2015. 

 

TABELA 22: Demonstrativo de Número de matrícula da educação básica no município por 

dependência, níveis e modalidades de ensino – Ano: 2014. 

Níveis e modalidades de ensino Dependência administrativa Total 

Estadual  Municipal Particular  

Educação infantil  2133 381 2514 

Ensino fundamental: 1º ao 5º ano  
10382 497 10879 

Ensino fundamental: 6º ao 9º ano  

Total de ensino fundamental  12515 878 3393 

Educação de Jovens e Adultos  1007  1007 

Ensino Médio   194 194 

Total  1007 194 1201 

Fonte: Departamento de Estatística e Censo Escolar da SEMED – 2015. 

  

 

TABELA 23: Demonstrativo de Número de matrícula da educação básica no município por 

dependência, níveis e modalidades de ensino – Ano: 2015. 

Níveis e modalidades de ensino Dependência administrativa Total 

Estadual  Municipal Particular  

Educação infantil  1890 180 2070 

Ensino fundamental: 1º ao 5º ano  6285 324 6609 

Ensino fundamental: 6º ao 9º ano  4108 157 4265 
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Total de ensino fundamental  10393 481 10874 

Educação de Jovens e Adultos  1118  118 

Ensino Médio   214 214 

Total  1118 214 1332 

Fonte: Departamento de Estatística e Censo Escolar da SEMED – 2015. 

 

TABELA 24: Demonstrativo de Distribuição da matrícula da educação básica no município 

por dependência, administrativa e localização – 2013. 

Localização  Dependência administrativa Total 

Estadual  Municipal Particular  

Urbana  2 20 4 26 

Rural  - 95 - 95 

Total 2 115 4 221 

Fonte: Departamento de Estatística e Censo Escolar da SEMED – 2015. 

 

TABELA 25: Demonstrativo de Distribuição da matrícula da educação básica no município 

por dependência, administrativa e localização – 2014. 

Localização  Dependência administrativa Total 

Estadual  Municipal Particular  

Urbana  2 20 4 26 

Rural  - 93 - 93 

Total 2 113 4 119 

Fonte: Departamento de Estatística e Censo Escolar da SEMED – 2015. 

 

TABELA 26: Demonstrativo de Distribuição da matrícula da educação básica no município 

por dependência, administrativa e localização – 2015. 

Localização  Dependência administrativa Total 

Estadual  Municipal Particular  

Urbana  2 20 4 26 

Rural  - 93 - 93 

Total 2 113 4 119 

Fonte: Departamento de Estatística e Censo Escolar da SEMED – 2015. 
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4.2. DIRETRIZES DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO MIGUEL DO 

GUAMÁ: 

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. 

 

4.3. METAS E ESTRATÉGIAS DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO 

MIGUEL DO GUAMÁ: 

Ao tratar das metas e estratégias deste plano serão abordadas as seguintes questões: 

Educação Infantil, Ensino Fundamental, Ensino Médio, Educação Profissional, Diversidade, 

Inclusão, Formação e Valorização dos Profissionais da Educação, Educação Superior, Gestão 

Democrática e Financiamento, uma vez que as estratégias incluídas foram estabelecidas com 

o intuito de reestruturar a educação de modo geral articulando as 20 metas do PNE com o 

Plano Estadual de Educação e o Plano Municipal de Educação de São Miguel do Guamá.  

 

4.3.1. Educação Infantil 

A presente meta integra o Plano Municipal de Educação, porém contempla nível 

educacional de responsabilidade do Município, cabendo ao Estado, apenas, atuação supletiva 

e/ou colaborativa para atendimento das metas nacionalmente estabelecidas pela Lei Nº 

13.005/2014. 
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4.3.1.1. Meta I do PNE:  

 

META 1: Universalizar, até 2016, a educação infantil na pré-escola para as crianças de 4 

(quatro) a 5 (cinco) anos de idade e ampliar a oferta de educação infantil em creches de forma 

a atender, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) das crianças de até 3 (três) anos até o final 

da vigência deste PME. 

 

4.3.1. 2.  Análise da situação atual da Educação Infantil em São Miguel do Guamá 

Em São Miguel do Guamá, a rede de Educação Infantil passou a ser coordenada e 

administrada pela Secretaria Municipal de educação/SEMED, a partir de fevereiro de 2007, 

pelo Departamento de Educação Infantil -DEI, fomentada pelo Fundo Nacional de 

Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica- FUNDEB, o que provocou avanços na 

referida modalidade de ensino, bem como na valorização dos profissionais atuantes na área. 

Com o crescimento populacional do município de São Miguel, aumentou também a 

necessidade de atendimento às crianças em idade pré-escolar, observado o número 

significativo, de 2.234 crianças, matriculadas em 2013, assim distribuídas: 1.627, na zona 

urbana e 607, na zona rural. Na rede particular, o atendimento em educação infantil, consta de 

294 matrículas. 

 

TABELA 27: Demonstrativo de alunos matriculados na Educação Infantil - 2013. 

Total de alunos da Educação Infantil 2.234 % 

Zona Urbana 1.627 73% 

Zona Rural 607 27% 

Fonte: Coordenação Municipal de Educação Infantil – 2014. 

 

Em 2014, a Secretaria Municipal de Educação/SEMED, atendeu, 2.310(duas mil e 

trezentos e dez) crianças de 0 (zero) a 05 (cinco) anos, sendo, 1.663 (Hum mil seiscentos e 

sessenta e três) na zona urbana e 652 (seiscentos e cinquenta e dois) na zona rural. 

 

TABELA 28: Demonstrativo de alunos matriculados na Educação Infantil - 2014. 

Total de alunos da Educação Infantil 2.310 % 

Zona Urbana 1.663 72% 

Zona Rural 652 28% 

Fonte: Coordenação Municipal de Educação Infantil – 2014. 
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Atualmente, a Secretaria Municipal de Educação/SEMED, atende, 2.090 (duas mil e 

noventa) crianças de 0 (zero) a 05 (cinco) anos, sendo, 1.475 (Hum mil quatrocentos e setenta 

e cinco) na zona urbana e 615 (seiscentos e quinze) na zona rural. 

 

TABELA  29: Demonstrativo de alunos matriculados na educação infantil - 2015. 

Total de alunos da Educação Infantil 2.090 % 

Zona Urbana 1.475 70% 

Zona Rural 615 30% 

Fonte: Coordenação Municipal de Educação Infantil – 2015. 

Faz-se necessário enfatizar que, o município ainda não dispõe de prédios adequados 

ao atendimento da educação infantil, principalmente ao atendimento em creches, motivo pelo 

qual, apenas 02 (dois) centros de educação infantil, conveniados na zona urbana atendem 

crianças a partir de 02 (dois anos de idade), logo, zona rural e zona urbana permanecem 

carentes desse atendimento. Ressalta-se, entretanto, que o município possui 03 (três) projetos 

pré-aprovados para a construção de três escolas/creche destinadas ao atendimento educacional 

infantil. 

Com relação a programas de apoio financeiro, a educação infantil é contemplada 

com os programas: Programa Dinheiro Direto na Escola- PDDE; Programa Nacional de 

Alimentação Escolar – PNAE e Pró- Infância. 

Em termos de participação da comunidade na gestão escolar pode-se afirmar que: em 

todas as escolas estão implantados o conselho escolar, que entre suas atribuições está a de 

colaborar na administração do PDDE. 

É imperioso destacar que, com a instituição do CME/SMG – Conselho Municipal de 

Educação de São Miguel do Guamá em fevereiro de 2014, todas as escolas atualizaram seus 

Projetos Políticos Pedagógicos. Outro fator importante para o desenvolvimento da educação 

gira em torno da reestruturação e alinhamento do Plano Municipal de Educação– PME com o 

Plano Nacional de Educação - PNE para a década de 2014 - 2024. 

Para nortear e subsidiar o desenvolvimento da educação infantil dentro do município, 

a coordenação pedagógica tem como suporte o currículo da educação infantil (reestruturado 

em 2013); o plano de ação anual da coordenação que orienta as ações pedagógicas, da zona 

urbana e zona rural; registros de avaliação e documentos afins inerentes a educação infantil, 

padronizados de acordo com a Resolução do CME Nº006/2014 de 24 de junho de 2014, Art. 

22, III e Art. Nº 31, I e V da LDBEN - Lei Nº 9.394 de 20 de dezembro de 1996, respeitandos 

os princípios do Referencial Curricular Nacional para Educação Infantil de 1998, criado pelo 
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Ministério da Educação e do Desporto e Secretaria de Educação Básica. Vale destacar que os 

RCNEI foram reafirmados em 2013 pelas Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a 

Educação Básica. 

Para garantir o suporte técnico-pedagógico ao corpo técnico, docente e discentes da 

rede municipal de ensino a Secretaria Municipal de Educação/SEMED, dispõe da 

coordenação de educação infantil e da coordenação de educação especial que desenvolvem 

formação continuada, regularmente, para os profissionais da área, bem como atendimento 

específico aos alunos, incluindo àqueles com deficiências. Para tanto, foram elaborados, 

planos e projetos de cada coordenação, que fomentam as práticas educativas infantil, o 

direcionamento da hora pedagógica, planejamentos e supervisão das escolas de educação 

infantil. 

A rede municipal de ensino de São Miguel do Guamá, possui atualmente um total de 

130 professores atuantes na educação infantil, dos quais, 54 possuem nível superior completo 

(graduação em pedagogia), 35 possuem apenas o magistério normal e 41 se encontram 

cursando pedagogia, amparados pelo Plano Nacional de Formação de Professores - PARFOR, 

que vem contribuindo, significativamente, para a qualificação profissional docente na 

educação básica. 

 

TABELA 30: Demonstrativo de escolaridade de professores da educação infantil. 

Total de professores da Educação Infantil 130 % 

Nível superior completo 54 41% 

Nível superior incompleto 41 31% 

Nível de Magistério Normal 35 28% 

Fonte: Coordenação Municipal de Educação Infantil – 2014. 

 

GRÁFICO 01: Demonstrativo do Percentual da População de 04 e 05 anos que frequenta a 

escola. 

 
FONTE: http://www.observatoriodopne.org.br/ - 2015 

http://www.observatoriodopne.org.br/
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GRÁFICO 02: Demonstrativo da População de 0 e 3 anos que frequenta a escola. 

 
FONTE: http://www.observatoriodopne.org.br/ - 2015 

 

 

4.3.1.3. Estratégias para cumprir a meta da educação infantil no município de São Miguel do 

Guamá 

  

1. Definir, em regime de colaboração entre os entes federados, metas de expansão das 

respectivas redes públicas de educação infantil segundo padrão nacional de qualidade, 

considerando as peculiaridades locais construindo 04 Escolas de Educação Infantil (Pré-

escola – 4 e 5 anos), mobiliar e equipar com recursos tecnológicos na zona urbana do 

município de São Miguel do Guamá ate 2017, bem como construir e /ou adequar as escolas de 

educação infantil na zona rural até 2018. 

 

2. Realizar, periodicamente, em regime de colaboração entre os entes federados, levantamento 

da demanda por creche para a população de até 03 (três) anos, como forma de planejar a 

oferta e verificar o atendimento da demanda manifesta construindo de 03 Creches (0 a 3 anos) 

na zona urbana e rural até 2020. 

 

3. Implantar, até o segundo ano de vigência deste PNE, avaliação da educação infantil, a ser 

realizada a cada 02 (dois) anos, com base em parâmetros nacionais de qualidade, a fim de 

aferir a infraestrutura física, o quadro de pessoal, as condições de gestão, os recursos 

pedagógicos, a situação de acessibilidade, entre outros indicadores relevantes através do 

Conselho Municipal de Educação; 

 

http://www.observatoriodopne.org.br/
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4. Promover a formação inicial e continuada dos (as) profissionais da educação infantil, 

garantindo, progressivamente, o atendimento por profissionais com formação superior 

nivelando a formação dos mesmos a Licenciatura em Pedagogia até 2020, bem como 

especialização na área da educação, mestrado e doutorado para os profissionais da educação 

infantil. 

 

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

especializado complementar e suplementar aos (às) alunos (as) com deficiência, transtornos 

globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, assegurando a educação 

bilíngue para crianças surdas e a transversalidade da educação especial nessa etapa da 

educação básica bem como a implantação da equipe de multiprofissionais (psicólogos, 

pediatras, nutricionistas, assistentes sociais, enfermeiros, psicopedagogos) da Educação 

Infantil na SEMED até 2018; 

 

6. Garantir as especificidades da educação infantil na organização das redes escolares, 

permitindo o atendimento da criança de 0 (zero) a 5 (cinco) anos em estabelecimentos que 

atendam a parâmetros nacionais de qualidade em especial a implantação do Espaço de 

Aprendizagem Brinquedoteca em todas as Escolas de Educação Infantil, bem como promover 

o acesso à educação infantil em tempo integral, para todas as crianças neste nível de ensino, 

conforme estabelecido nas Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil; 

 

4.3.2. Ensino Fundamental  

A presente meta integra o Plano Municipal de Educação, porém contempla nível 

educacional de responsabilidade exclusiva do Município de São Miguel do Guamá uma vez 

que este município já é municipalizado desde 1.997, cabendo ao mesmo, atuar com todas as 

responsabilidades sem a ação suplementar e/ou colaborativa do Estado para atendimento das 

metas nacionalmente já municipalizado nos termos da LDBEN. 

 

4.3.2.1. Meta II do PNE: 

 

META 2:  Universalizar o ensino fundamental de 9 (nove) anos para toda a população de 6 

(seis) a 14 (quatorze) anos e garantir que pelo menos 95% (noventa e cinco por cento) dos 

alunos concluam essa etapa na idade recomendada, até o último ano de vigência deste PME. 
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4.3.2.2. Análise da Situação Atual do Ensino Fundamental em São Miguel do Guamá 

Atualmente o Ensino Fundamental no Brasil se estrutura a partir da Lei Nº 9.394/96 

que apresenta na seção III, artigo 32º a fundamentação que trata do referido nível em âmbito 

nacional.  

No que se refere à educação de São Miguel do Guamá, esta, funciona dentro das 

condições básicas exigidas em termos de estrutura, levando-se em consideração a região em 

que o município esta localizado, atendendo as necessidades prioritárias do educando da 

atualidade. 

A relação das escolas com outras instituições acontecem de acordo com calendário 

municipal, principalmente com secretarias municipais como: Secretaria de Educação, 

Secretaria de Saúde, Secretaria de Cultura e Turismo, Secretaria de Trabalho e Assistência 

Social, Secretaria de Esporte e Lazer, Secretaria de Juventude, Secretaria de Meio Ambiente, 

Secretaria de Indústria e Comércio, Secretária de Infraestrutura. 

As atividades de captação de recursos para o ensino fundamental são advindas do 

PDDE, PDE, Programa Mais Educação, Escola Acessível, Escola do campo, Água e 

esgotamento na Escola, além de outros programas de intervenções do governo federal, que se 

adequa as condições apresentadas pelo município. 

No que se refere ao transporte escolar o Ministério da Educação - MEC por meio do 

Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE atende o município de São Miguel 

do Guamá através de dois programas: Caminho da Escola que dispõe por meio do Banco 

Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES, aquisição de ônibus, micro 

ônibus e embarcações como as lanchas escolares e do PNATE que trata da transferência 

automática de recursos para custear despesas como: reformas, seguro, impostos, 

licenciamento, manutenção e pagamento de serviços contratados com terceiros. 

O atendimento do transporte escolar é realizado regularmente, priorizando os alunos 

da área rural advindos das comunidades onde não funcionam os anos finais do Ensino 

Fundamental, nem tampouco o Ensino Médio. 

De acordo com a Lei Municipal Nº 255 de 30 de outubro de 2.013 que dispõe sobre a 

organização administrativa, a secretaria municipal de educação passa a ser subdivida em 

setores, de acordo com o destaque no paragrafo 4º, inciso II, alínea "a" a diretoria de ensino 

será dividida por departamentos: 

 

II - Departamento de Ensino Fundamental, o qual compete planejar, coordenar e 

executar atividades relativas ao Ensino Fundamental no âmbito do Município, 

compreendendo diversos Setores, dentre eles: 
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a) Setor Pedagógico, o qual compete planejar, coordenar e executar atividades 

relativas à Técnica Pedagógica no âmbito do Município. 

 

Para organização dos trabalhos nas escolas há constantemente reuniões com as 

Técnicas da SEMED, momento destinado discussão sobre as diretrizes que orientam o 

trabalho pedagógico, fazendo intercâmbio de ideias, troca de experiências, divulgação dos 

projetos e estudos. Após, os coordenadores partem para a orientação dos professores sobre a 

prática de ensino e prestam assistência quando necessário a todas as categorias existentes na 

escola. 

 

TABELA 31: Demonstrativos de coordenadores pedagógicos por áreas da SEMED. 

N° Área de atuação Vínculo 

empr. 

Formação Acadêm. CH 

01 Coord. do campo Conc. Ped. Esp. Psicop. 200 

01 Coord. da educação infantil Conc. Ped. Esp. Psicol. 200 

01 Coord. do Ens. Fund. anos iniciais Conc. Pedagogia 200 

01 Coord. do Ens. Fund. anos finais Temp. Pedagogia 200 

01 Coord. da educação quilombola Conc. Ped. e Letras 150 

01 Coord. O Liberal na Escola Temp. Letras 200 

01 Coord. do Trilhas Temp. Ped. Esp. Ed. Inclus. 150 

01 Coord. do PROINFO Conc. Ped. e Cienc. Comp. 200 

01 Coord. do PACTO/PNAIC Munic. Ped. Esp. Gestão 200 

08 Orient. doPACTO/PNAIC Conc. Pedagogia 100 

01 Coord. do AEE Munic.  Ped. Esp. Ed. Inclus. 200 

01 Coord. da EJA Temp. Geografia  

Fonte: Secretaria Municipal de Educação - 2014. 

Dentro do plano de ação da coordenação, existem ações que são específicas e devem 

ser aplicadas de acordo com as necessidades que vão surgindo na escola e principalmente 

devem voltar-se às especificidades de cada turma, uma vez que as turmas são heterogêneas e 

em muitos casos ainda apresentam alunos especiais, o que requer metodologias diferenciadas. 

A atualização da equipe de coordenação pedagógica em termos de conhecimento da 

legislação do ensino e dos documentos técnicos da política educacional do país e de textos 

acadêmicos que colaboram para o aprimoramento do trabalho pedagógico nas escolas 

acontece a partir da inciativa da secretaria municipal de educação e da coordenação geral, 

havendo uma interação e socialização entre os demais. 

A coordenação pedagógica deverá ser exercida por profissionais Licenciado Pleno 

em Pedagogia com experiência comprovada de no mínimo 02 anos de regência de classe, 

sendo o serviço distribuído a partir da demanda atendida na escola, sendo assegurada em cada 

turno a presença da coordenação pedagógica diariamente. 
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TABELA 32: Demonstrativos de acompanhamento pedagógicos nasescolas. 

Nº 
LOTAÇÃO CH SITUAÇÃO 

FUNCIONAL 

1.  EMEF Profª. Izaura D. Costa 200 Concursada 

2.  EMEF São José Operário 200 Concursada 

3.  EMEF São José Operário 200 Concursada 

4.  EMEI Sagrado Coração de Jesus 200 Concursada 

5.  EMEF São Pedro 200 Concursada 

6.  EMEF São Pedro 200 Temporária 

7.  EMEF Licurgo Peixoto 200 Temporária 

8.  EMEF Licurgo Peixoto 200 Concursada 

9.  EMEF Santa Maria 200 Temporário 

10.  EMEF Santa Maria 200 Temporário 

11.  EMEF José Ferreira Farias 200 Temporário 

12.  EMEF José Ferreira Farias 200 Concursada 

13.  EMEI Abelhinha 200 Concursada 

14.  EMEF Tomaz de Aquino 200 Concursada 

15.  EMEF Padre Sátiro 200 Concursada 

16.  EMEF Nossa Sra. de Nazaré 200 Concursada 

17.  EMEF Padre Leandro Pinheiro 200 Temporário 

18.  EMEF Padre Leandro Pinheiro 200 Concursada 

19.  EMEF Padre Leandro Pinheiro 200 Concursada 

20.  CEI Nossa Sra.de Nazaré 200 Concursada 

21.  EMEF Profª.Raimunda Pinho 100 Concursada 

22.  EMEF Profª Raimunda Pinho 200 Concursada 

23.  EMEF João Simão Travassos 200 Temporário 

24.  EMEF Joana Gomes Portela do Amaral 200 Temporário 

25.  EMEF Joana Gomes Portela do Amaral 200 Temporário 

26.  UMEI Nossa Senhora Aparecida 200 Concursada 

27.  EMEF Profª. Hilda Oliveira da Silva 200 Concursada 

28.  UMEI Divino Espírito Santo 200 Concursada 

29.  CEI Nossa Sra. do Perp. Socorro 200 Concursada 

30.  EMEF Raimunda Machado 200 Concursada 

31.  EMEI Cel. Ney Peixoto 200 Temporário 

32.  UMEI São Francisco de Assis 200 Concursada 

33.  EMEIF Benedito Valente 200 Concursada 

34.  EMEIF Professora Raimunda Miranda 100 Temporária 

35.  EMEF Externato Santo Ant. Mª Zaccaria 200 Concursada 

Fonte: Secretaria Municipal de Educação - 2015. 

Em relação à orientação da SEMED para a construção dos Projetos Políticos 

Pedagógicos, é solicitado pela secretaria municipal de educação que as escolas trabalhem 

temáticas afins, com ações voltadas para o meio ambiente, combate a violência, parceria da 

família na escola, projetos leitura dentre outro. Na escola, a coordenação junto com a direção 

é que traçam as diretrizes para a elaboração do seu PPP, com a participação da comunidade 

educativa. A execução do mesmo é de total responsabilidade da escola. 
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No espaço da escola os professores organizam seus planejamentos de acordo com a 

realidade de cada turma, existem aqueles que se juntam a colegas de mesmo ano e fazem o 

planejamento de unidade juntos e ainda os que não aceitam de forma alguma a troca de 

experiências e o trabalho coletivo. 

Os conteúdos curriculares das escolas são atualizados e condizentes com as diretrizes 

curriculares em vigência, organizados de forma sequencial por áreas afins. Vale ressaltar, que 

as diretrizes estão vinculadas ao resultado da Prova Brasil, Olimpíadas de Matemática e 

Olimpíadas de Língua Portuguesa, entre outros. O tempo pedagógico da coordenação e dos 

professores vem sendo utilizado com atividades que primam pela formação continuada como: 

semana pedagógica, semana do planejamento, implementação de projetos com varias 

temáticas, reuniões pedagógicas, orientações coletivas, hora pedagógica e outros. 

As formações das turmas seguem os critérios definidos pela Portaria Nº 010/2014 – 

GAB/SEMED, porém é importante que as escolas enfatizassem três pontos primordiais que 

são: idade cognitiva, idade cronológica e atendam as diretrizes de inclusão.  

Com base no Art. 9º da Resolução 006/2.014 do CME, que se ampara no artigo 25 

da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB Nº. 9.394/1996, o atendimento à 

demanda escolar nas unidades escolares do Sistema Municipal de Ensino de São Miguel do 

Guamá se dará de acordo com os seguintes requisitos qualitativos mínimos: 

 

TABELA 33: Demonstrativo em Relação professor-aluno (na área urbana). 

ANO/09 Nº DE ALUNOS ESFERA 

1º, 2º e 3º Até 25 Municipal 

4° e 5º Até 30 Municipal 

6º ao 9º Até 35 Municipal 

EJA Até 35 Municipal 

Fonte: Escolas em destaque - 2014. 

 

TABELA 34: Demonstrativo de Relação professor-aluno (na Educação do Campo). 

ANO/09 Nº DE ALUNOS ESFERA 

1º, 2º e 3º Até 20 Municipal 

4° e 5º Até 20 Municipal 

6º ao 9º Até 35 Municipal 

EJA Até 35 Municipal 

Fonte: Escolas em destaque – 2.014. 

 

Em relação ao atendimento às demais demandas a Resolução Nº 006/2.014-

CME/SMG destacam-se: 
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a- matrícula em turno compatível com a idade cronológica, respeitando, inclusive, o 

turno de trabalho do aluno; 

b- atendimento, preferencialmente, em escola pública próxima à residência do aluno; 

c- oferta de transporte para os alunos residentes na zona rural do mesmo município, 

para os alunos residentes em áreas urbanas de difícil acesso ou para melhor 

acomodação da demanda escolar e para os alunos com deficiência, quando necessário; 

d- inclusão do aluno com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento ou altas 

habilidades, sempre que possível, nas unidades escolares que tenham condições 

adequadas de acessibilidade e mais próxima da sua residência; 

e- oferta de vagas àqueles com defasagem de idade/ano na modalidade de ensino 

adequada; 

f- estabelecimento do número de alunos por sala de aula observando o índice de 

metragem de 1,20 m2 por aluno em carteira individual, correspondendo, no mínimo, a 

1,00 m² por aluno, exceção feita à Educação Infantil, para a qual se recomenda a 

utilização de 1,5 m² por criança atendida em salas de atividades em área coberta;  

 

É importante ressaltar que para que a educação municipal possa se organizar de 

forma adequada é preciso que se cumpra o disposto na Seção III da LDB, onde se destaca os 

requisitos essenciais para o Ensino Fundamental. 

 

Art. 32. O ensino fundamental obrigatório, com duração de nove anos, gratuito na 

escola pública, iniciando-se aos seis anos de idade, terá por objetivo a formação básica 

do cidadão, mediante: 

I – o desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo como meios básicos o pleno 

domínio da leitura, da escrita e do cálculo; 

II – a compreensão do ambiente natural e social, do sistema político, da tecnologia, 

das artes e dos valores em que se fundamenta a sociedade; 

III – o desenvolvimento da capacidade de aprendizagem, tendo em vista a aquisição 

de conhecimentos e habilidades e a formação de atitudes e valores; 

IV – o fortalecimento dos vínculos de família, dos laços de solidariedade humana e de 

tolerância recíproca em que se assenta a vida social. 

§ 1º É facultado aos sistemas de ensino desdobrar o ensino fundamental em ciclos. 

§ 2º Os estabelecimentos que utilizam progressão regular por série podem adotar no 

ensino fundamental o regime de progressão continuada, sem prejuízo da avaliação do 

processo de ensino-aprendizagem, observadas as normas do respectivo sistema de 

ensino. 

§ 3º O ensino fundamental regular será ministrado em língua portuguesa, assegurada 

às comunidades indígenas a utilização de suas línguas maternas e processos próprios 

de aprendizagem. 

§ 4º O ensino fundamental será presencial, sendo o ensino a distância, utilizado como 

complementação da aprendizagem ou em situações emergenciais. 

§5º O currículo do ensino fundamental incluirá, obrigatoriamente, conteúdo que trate 

dos direitos das crianças e dos adolescentes, tendo como diretriz a Lei nº 8.069, de 13 

de julho de 1990, que institui o Estatuto da Criança e do Adolescente, observada a 

produção e distribuição de material didático adequado. 

§ 6º O estudo sobre os símbolos nacionais será incluído como tema transversal nos 

currículos do ensino fundamental. 

 

Art. 33. O ensino religioso, de matrícula facultativa, é parte integrante da formação 

básica do cidadão e constitui disciplina dos horários normais das escolas públicas de 

ensino fundamental, assegurado o respeito à diversidade cultural religiosa do Brasil, 

vedadas quaisquer formas de proselitismo. 

§ 1º Os sistemas de ensino regulamentarão os procedimentos para a definição dos 

conteúdos do ensino religioso e estabelecerão as normas para a habilitação e admissão 

dos professores. 

§ 2º Os sistemas de ensino ouvirão entidade civil, constituída pelas diferentes 

denominações religiosas, para a definição dos conteúdos do ensino religioso. 
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Art. 34. 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. 

§ 1º São ressalvados os casos do ensino noturno e das formas alternativas de 

organização autorizadas nesta lei. 

§ 2º O ensino fundamental será ministrado progressivamente em tempo integral, a 

critério dos sistemas de ensino. 

 

De acordo com a Resolução Nº 007/2014 CME-SMG que disciplina o processo de 

regularização de todas as escolas do Sistema de educação do município de São Miguel do 

Guamá para que as mesmas possam expedir documentações de alunos, é preciso que as 

mesmas estejam regularmente autorizadas com parecer final expedido pelo Conselho 

Municipal de Educação. Dessa forma constam abaixo, tabelas de situação das escolas 

existentes no município de São Miguel do Guamá. 

 

TABELA 35: Demonstrativo de situação de regularização das escolas do ensino 

fundamental/2015. 

Escolas Portaria de autorização Duração do ato 

autorizativo 

EMEF São Pedro Res. Nº 21 CME/2014 de 19/12/2014 Dezembro de 2017 

EMEF João Simão Travassos Res. Nº 001 CME/2015 de 10/01/2015 Janeiro de 2017 

EMEF Padre Leandro Pinheiro Res. Nº 002 CME/2015 de 20/02/2015 Agosto de 2016 

EMEF Raimunda Carvalho de 

Melo Pinho 

Res. Nº 003 CME/2015 de 20/02/2015 Fevereiro de 2017 

EMEF Nossa Senhora de 

Nazaré 

Res. Nº 004 CME/2015 de 20/02/2015 Fevereiro de 2017 

EMEF Izaura Domingos Costa Res. Nº 005 CME/2015 de 23/03/2015 Setembro de 2016 

EMEF Padre Sátiro Res. Nº 006 CME/2015 de 07/04/2015 Abril de 2017 

Fonte: Escolas em destaque - 2015. 

 

 

TABELA 36: Demonstrativo de encaminhamento do processo de autorização das 

escolas/2015. 

Nº Nº de 

processo 

Identificação da escola Data de 

Protocolo 

1 2014/10 EMEI Abelhinha 05/09/2014 

2 2014/13 EMEI São Francisco de Assis 19/09/2014 

3 2014/22 Escola Matriz e suas anexas José Ferreira Farias 20/11/2014 

4 2014/23 EMEI Sagrado Coração de Jesus 23/10/2014 

5 2014/25 EMEF São José Operário 25/11/2014 

6 2014/28 EMEF Santo Antônio Maria Zacarias 11/12/2014 

7 2014/29 EMEF Professora Hilda Oliveira da Silva 16/12/2014 

8 2015/02 EMEI Divino Espirito Santo 15/01/2015 

9 2015/03 EMEF Santa Maria – Tatuaia 16/01/2015 

10 2015/05 EMEF Tomaz de Aquino Oliveira Neto 05/02/2015 

11 2015/06 EMEF Joana Gomes Portela do Amaral 06/02/2015 

12 2015/17 EMEI Nossa Senhora do Perpétuo Socorro 17/03/2015 

13 2015/18 EMEI Nossa Senhora de Nazaré 23/03/2015 
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Fonte: Escolas em destaque - 2015. 
 

TABELA 37: Demonstrativo de escolas autorizadas pelo CME/SMG. 

Nº Nº de 

processo 

Identificação da escola Data de 

Autorização 

1 2014/15 EMEF São Pedro 19/12/2014 

2 2014/11 EMEF João Simão Travassos 10/01/2015 

3 2014/16 EMEF Padre Leandro Pinheiro 20/02/2015 

4 2014/12 EMEF Raimunda Carvalho de Melo Pinho 20/02/2015 

5 2014/21 EMEF Nossa Senhora de Nazaré 20/02/2015 

6 2014/18 Escola Matriz e suas Anexas EMEIF Professora 

Izaura Domingos Costa 

23/03/2015 

7 2015/001 EMEF Padre Sátiro 07/03/2015 

Fonte: Escolas em destaque - 2015. 

 

De acordo com a Resolução 006/14 CME/SMG, artigo 8º, o processo avaliativo das 

aprendizagens de 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental, seguirá as normas da avaliação para o 

ciclo de alfabetização implementado na Legislação Educacional Brasileira, assumindo um 

caráter processual, formativo e participativo, sendo contínua e diagnóstica, uma forma de 

favorecer a aprendizagem de todos os alunos.  

Do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental, a avaliação da aprendizagem dos alunos 

será realizada pelos professores e pela escola, garantindo os direitos de aprendizagens nas 

disciplinas que fazem parte do currículo da escola. 

Os parágrafos seguintes discorrem a respeito de como a avaliação deverá acontecer 

no município. 

 
§ 15º O processo avaliativo do 1º ao 5º ano acontecerá por meio de observação, 

registros descritivo e reflexivo, trabalhos individuais e coletivos, portfólios, 

exercícios, dentre outros levando em consideração a adequação à faixa etária, as 

características do desenvolvimento cognitivo da cada criança (pré-silábico, silábico, 

silábico-alfabético e alfabético); 

§ 16º Os professores do 1º ao 5º ano deverão dominar na prática de sala de aula a 

Psicogênese da leitura e escrita para poderem compreender o raciocínio feito pelo 

aluno, oportunizando-o prosseguir em seus estudos; 

§ 17º Os professores do 1° ao 5º ano deverão socializar os resultados por meio dos 

relatórios referentes ao primeiro e segundo semestre de todo processo avaliativo 

com a escola, a família e a Secretaria Municipal de Educação; 

§ 18º A escola deverá devolver no final do ano letivo o Registro das Aprendizagens, 

já consolidado no ciclo de alfabetização, e posteriormente, no 4º e 5º ano, aos pais 

e/ou responsáveis do aluno, ficando uma cópia deste na documentação do aluno na 

secretaria da escola; 

§ 19º Os alunos do 1° ao 5º ano serão avaliados por meio dos instrumentos de 

avaliação externa disponibilizados pelo MEC, tais como Provinha Brasil (para os 

alunos do 2º ano do ciclo de alfabetização); A prova ANA- Avaliação Nacional da 

Alfabetização (3º ano do ciclo de alfabetização); A Prova Brasil (alunos do 5º ano 

do ensino fundamental); 

§ 20º Os instrumentos de avaliação interna disponibilizados pela Secretaria de 

Educação, Avaliação AMA- Avaliação Municipal da Alfabetização destinada aos 
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alunos do 3º ano será aplicada ao final do ano letivo, como um diagnóstico interno 

da alfabetização. 

§ 21º O aluno que não apresentar competências e habilidades, no final do 3º ano 

ficará retido com resultado da avaliação interna e o (a) professor (a) terá 

responsabilidade de registrar em Parecer Pedagógico a justificativa da não evolução 

do aluno e apresentar em seguida à escola, a família e a Secretaria Municipal de 

Educação; 

§ 22º A recuperação dos alunos que não alcançarem o desenvolvimento esperado no 

respectivo ano se dará, obrigatoriamente, de preferencia paralelos ao período letivo, 

como determina a Lei Nº 9.394/96. 

Parágrafo Único. Considerando os pontos destacados anteriormente, a avaliação é 

global e contínua, realizada por meio da observação direta do aluno nas atividades 

específicas de cada período levando em consideração o desenvolvimento das 

habilidades cognitivas, afetivo-emotiva, físico-motoras e sociais.   

VII. A avaliação do 6º ao 9º ano será efetivada com o uso de notas, tendo como nota 

mínima de aprovação 6,0 (seis), sem prejuízo do que preconiza o Art. 24 da Lei Nº 

9.394/96.  

VIII. O controle de frequência fica a cargo da escola, conforme o disposto no seu 

regimento, sendo exigida a frequência mínima de 75% (setenta e cinco por cento) do 

total de horas letivas para aprovação; 

IX. Cabe a cada Instituição de ensino, desde que devidamente credenciada e 

autorizada pelo Órgão Normativo do Sistema Municipal de Ensino, expedir 

históricos escolares, declarações de conclusão de ano/etapas e diplomas ou 

certificados de conclusão de ano, com as especificações cabíveis. 

 

TABELA 38: Demonstrativo de avaliação institucional destinada ao ensino fundamental. 

N° Tipo de avaliação Ano Ano de implantação Esfera 

01 Provinha Brasil 2º 2008 Federal 

02 ANA 3º 2013 Federal 

03 AMA 3º 2013 Municipal 

04 Prova Brasil 5º/9º 2008 Federal 

05 SisPAE 4º e 5º/7º e 8º 2013 Estadual 

Fonte: Secretaria Municipal de Educação - 2014. 

 

O calendário escolar poderá adequar-se às peculiaridades locais, inclusive climáticas 

e econômicas, mediante autorização deste Conselho Municipal de Educação, sem com isso 

reduzir em hipótese alguma o número de horas letivas previsto na legislação nacional em 

vigor (200 dias letivos). 

A estrutura do calendário escolar deverá ser constituída de 200 dias letivos para o 

aluno juntamente com o professor e também com os dias reservados ao planejamento, jornada 

pedagógica, formação continuada e participação em reuniões além dos 200 dias letivos. 

Para que sejam cumpridos os direitos e deveres no que tange a organização e 

funcionamento das escolas e principalmente no que se refere aos duzentos dias letivos, o 

calendário escolar municipal deve ser amparando legalmente nas Leis apresentadas no quadro 

abaixo: 
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TABELA 39: Demonstrativo da Legislação de implementação do Calendário Escolar. 

N° Leis/ Resolução Ano de criação Esfera 

01 LDB Nº 9.394/96 1996 Federal 

02 Resolução Nº 001/2010- CEE/PA 2010 Estadual 

03 Resolução Nº 006/2014- CME/SMG 2014 Municipal 

Fonte: Secretaria Municipal de Educação - 2014. 

O Currículo Municipal está amparado na Resolução Nº 006/2014 – CME/SMG, que 

destaca que os currículos do Ensino Fundamental devem ter uma base nacional comum, a ser 

complementada de acordo com as disposições constantes de capítulos próprios da presente 

Resolução, por uma parte diversificada de, no mínimo, 200 (duzentas) horas anuais, nos 

termos da legislação nacional que disciplina a matéria. 

As Instituições de ensino poderão incluir na parte diversificada de seu currículo, 

conteúdos não elencados no caput, visando o atendimento das necessidades locais. Todas as 

disciplinas inclusas na parte diversificada do currículo devem apresentar uma proposta que 

justifique a inclusão da mesma a partir da seguinte estrutura: nome da disciplina, ementa, 

conteúdos, ano que irá ser inclusa, formação do professor que irá ministrar e as referências. 

Vale ressaltar que o referido documento deve ser elaborado pela coordenação de área da 

SEMED responsável juntamente com uma equipe de profissionais de reconhecido saber em 

cada área. 

A estrutura curricular da rede municipal de ensino do Sistema Municipal de Ensino 

de São Miguel do Guamá foi instituída pela Resolução Nº 23 de 19/12/2014 - CME/SMG 

tendo como base legal a Lei de Diretrizes e Bases da educação e LDB - Nº 9.394/96. 

Vale ressaltar que a partir da criação do Conselho Municipal de Educação foi criada 

e aprovada a Resolução Nº 006/2014 CME/SMG de 24 de junho de 2014, que dispõe sobre da 

regulamentação e consolidação das normas municipais, estaduais e nacionais aplicáveis à 

Educação Básica (níveis Infantil e fundamental) no Sistema Municipal de Ensino de São 

Miguel do Guamá - SME/SMG, em consonância com o disposto na Constituição Federal de 

1988, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB Nº. 9.394/96, Lei Nº 

164/2009, Lei Nº 162/2009, no Decreto Nº 30/2014, na Portaria Nº 34/2014. 

Em suma, acredita-se que a educação de São Miguel do Guamá se destaca em 

relação à qualidade, uma vez que busca melhorias significativas em relação à estrutura e 

funcionamento desta, visando atender as expectativas exigidas pelos indicadores educacionais 

estabelecidos pelo Ministério da Educação.  

Certamente, o contexto legal que direciona e normatiza a educação neste município 

está em consonância com a legislação nacional prevendo mudanças nos aspectos 
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administrativos, pedagógicos, financeiros, cultural, de estrutura física e da formação 

continuada dos profissionais da educação com o intuito de viabilizar práticas educativas que 

atendam as demandas do município. 

 

GRÁFICO 03: Percentual da população de 6 a 14 anos que frequentam a escola. 

 
FONTE: http://www.observatoriodopne.org.br/ - 2015 

 

 

GRÁFICO 04: Percentual de pessoas de 16 anos com pelo menos o ensino fundamental 

concluído.  

 
FONTE: http://www.observatoriodopne.org.br/ - 2015 

 

4.3.2.3. Estratégias para cumprir a meta do Ensino Fundamental no município de São Miguel 

do Guamá.  

 

1. Construção, ampliação e reforma de todas as escolas do Ensino fundamental da cidade e do 

campo, assegurando os espaços de aprendizagens (sala multifuncional, sala de informática, 

http://www.observatoriodopne.org.br/
http://www.observatoriodopne.org.br/
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biblioteca, sala de leitura, laboratório cultural, refeitório, laboratório de ciências, espaços de 

lazer e quadra poliesportiva) em todas as escolas do ensino fundamental até 2020; 

 

2. Construir em regime de colaboração entre os entes federados 04 escolas do 1º ao 9º ano do 

ensino fundamental nos bairros: São Miguel Arcanjo, Umarizal, Vila Izabel e Conquista até o 

final de vigência do Plano;  

 

3. Criar mecanismos para a participação efetiva da família na escola e o acompanhamento 

individualizado dos (as) alunos (as) do ensino fundamental desenvolvendo projetos 

pedagógicos que viabilizem a melhoria da aprendizagem dos mesmos; 

 

4. Promover a busca ativa de crianças e adolescentes fora da escola, em parceria com órgãos 

públicos de assistência social, saúde e proteção à infância, adolescência e juventude, 

garantindo a permanência das mesmas na escola; 

 

5. Desenvolver tecnologias pedagógicas que combinem, de maneira articulada, a organização 

do tempo e das atividades didáticas entre a escola e o ambiente comunitário, considerando as 

especificidades da educação especial, das escolas do campo e das comunidades quilombolas, 

bem como equipar todos os espaços de aprendizagem das escolas com recursos tecnológicos 

até 2018; 

 

6. Assegurar a oferta do ensino fundamental, para as populações do campo e quilombolas, nas 

próprias comunidades ampliando a estrutura física de todas as escolas matrizes e suas anexas 

até 2020; 

 

4.3.3. Ensino Médio 

 

A presente meta integra ao Plano Municipal de Educação de São Miguel do Guamá. 

O Ensino Médio vem se estabelecendo, ao longo da história da educação, como um nível de 

grande complexidade na construção de políticas públicas de enfrentamento aos desafios 

estabelecidos pela sociedade, em virtude de sua própria condição enquanto etapa 

intermediária entre Ensino Fundamental e a Educação Superior e a particularidade de atender 

a adolescentes, jovens e adultos com expectativas distintas frente à sua escolarização. 
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4.3.3.1. Meta III do PNE: 

 

META 3: Universalizar, até 2016, o atendimento escolar para toda a população de 15 

(quinze) a 17 (dezessete) anos e elevar, até o final do período de vigência deste PNE, a taxa 

líquida de matrículas no ensino médio para 85% (oitenta e cinco por cento). 

 

4.3.3.2. Análise da Situação atual do Ensino Médio em São Miguel do Guamá 

 

O Ensino Médio no município de São Miguel do Guamá é de responsabilidade 

exclusiva do governo Estadual tendo apenas 02 (duas) escolas no município localizadas na 

zona urbana, as quais tem como Entidade Mantenedora a Secretaria de Estado de Educação – 

SEDUC. 

A Escola Estadual de Ensino Médio Irmã Carla Giussani está localizada na Tv João 

Paulo II, no Bairro São Miguel Arcanjo, S/N, no município de São Miguel do Guamá – CEP 

68660-000 no nordeste paraense. A mesma traz em seu histórico a data de fundação em 26 de 

dezembro de 2006. Esta Instituição de Ensino atende alunos do Ensino Médio oriundos do 

município de São Miguel do Guamá, Santa Maria do Pará e Irituia. Funciona ativamente nos 

três turnos: manhã, tarde e noite atendendo uma clientela de 811 alunos distribuída em todos 

os turnos.  

A Escola Estadual de Ensino Médio Frei Miguel de Bulhões está localizada na rua 

Antônio Carlos de Lima, 118, bairro - Vila Nova no município de São Miguel do Guamá – 

CEP 68660-000 no nordeste paraense. A mesma traz em seu histórico a data de fundação em 

28 de maio de 1979. Esta Instituição de Ensino atende alunos do Ensino Médio oriundos dos 

municípios de São Miguel do Guamá, Santa Maria do Pará e Irituia. Funciona ativamente nos 

três turnos: manhã, tarde e noite atendendo uma clientela de 1.810 alunos distribuída em três 

turnos. 

De acordo com o número de alunos 2013/2014, a estimativa para 2015 é de 

aproximadamente 880 alunos, pois, é preciso levar em conta os alunos que ficam retidos e 

promovidos na série, portanto a escola precisa garantir vagas para sua demanda. 

A Escola Irmã Carla Giussani dispõe de um corpo docente composto de 28 

profissionais distribuídos em diversas áreas do conhecimento.  Em relação à estrutura física 

da escola o prédio escolar Irmã Carla Giussani é constituído por dependências composto por 

03 blocos sendo: área administrativa, salas de aula, área livre e quadra poliesportiva. 
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Composta da Área Administrativa- diretoria, coordenação pedagógica, arquivo, sala 

de espera, sala dos professores com banheiros masculino e feminino, secretaria, laboratório de 

informática e biblioteca, cozinha e depósito. O bloco II é composto de 05 salas de aula. O 

bloco III é composto por 02 salas de aulas, e 02 banheiros masculino e 02 feminino. O 

Ginásio Poliesportivo – utilizada para aulas de educação física, atividades expositivas e 

diversos eventos. 

De acordo com o número de alunos 2013/2014, a estimativa para 2015 é de 

aproximadamente 1.300 alunos, pois, é preciso levar em conta os alunos que ficam retidos e 

promovidos na série, portanto a Escola precisa garantir vagas para sua demanda. A Escola 

Frei Miguel de Bulhões dispõe de um corpo docente é composto de 40 professores 

distribuídos em diversas áreas do conhecimento. 

No que tange a estrutura física da escola o prédio escolar Frei Miguel de Bulhões é 

constituído por 33 dependências composto por 04 blocos sendo: área administrativa, salas de 

aula, área livre e quadra poliesportiva. O bloco I é composto da Área Administrativa- 

diretoria, coordenação pedagógica, sala dos professores, secretaria, biblioteca, sala de vídeo, 

laboratório de ciências, laboratório de informática, banheiros dos funcionários e depósito. O 

bloco II é constituído de copa cozinha, sala de reprografia, cantina, despensa, rádio escolar, 

jornal escolar, banheiros masculino/feminino para alunos e almoxarifado. O bloco III é 

composto por 04 salas de aulas, na qual funcionam as turmas do 1º ano. O bloco IV é 

composto por 08 salas de aulas, na qual funcionam as turmas do 2º e 3º ano e a quadra 

poliesportiva é utilizada para aulas de educação física, atividades expositivas e diversos 

eventos. 

Os programas, projetos e as demais ações desenvolvidas na EEEM Irmã Carla 

Giussani e na EEEM Frei Miguel de Bulhões são direcionados a partir das orientações do 

ProEMI/JF. 
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GRÁFICO 05: Percentual da população de 15 a 17 anos que frequenta a escola. 

 

FONTE: http://www.observatoriodopne.org.br/-2015 

 

 

GRÁFICO 06: Taxa de escolarização líquida no ensino médio da população de 15 a 17 anos.  

 
FONTE: http://www.observatoriodopne.org.br/-2015 

 

4.3.3.3. Estratégias para cumprir a meta do Ensino Médio no município de São Miguel do 

Guamá 

 

1. Institucionalizar programa nacional de renovação do Ensino Médio, a fim de incentivar 

práticas pedagógicas com abordagens interdisciplinares estruturadas pela relação entre teoria 

e prática por meio de currículos escolares que organizem de maneira flexível e diversificada, 

conteúdos obrigatórios e eletivos articulados em dimensões como ciências, trabalho, 

linguagens, tecnologia, cultura e esporte, garantindo à aquisição de equipamentos e 

laboratórios, a produção de material específico, a formação continuada de professores, e a 

http://www.observatoriodopne.org.br/-2015
http://www.observatoriodopne.org.br/-2015
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articulação com instituições acadêmicas, esportivas e culturais, desenvolver projetos de 

aprendizagem que viabilizem a redução da reprovação, evasão e retenção em regime de 

dependência; 

 

2. Garantir o ato da formação continuada dos professores com bolsa e lotação de profissionais 

capacitados para os espaços pedagógicos; 

 

3. O Ministério da Educação, em articulação e colaboração com os entes federados e ouvida a 

sociedade mediante consulta pública nacional, elaborará e encaminhará ao Conselho Nacional 

de Educação-CNE, até o 2º (segundo) ano de vigência deste PNE, proposta de direitos e 

objetivos de aprendizagem e desenvolvimento para os (as) alunos (as) de Ensino Médio, a 

serem atingidos nos anos e etapas de acordo com a organização deste nível de ensino, com 

vistas a garantir formação básica comum; 

 

4. Garantir no ato da matrícula a enturmação dos alunos especiais mediante apresentação de 

laudo médico, possibilitando que as turmas tenham número de alunos reduzidos (25 alunos); 

 

5. Promover formação em Educação Especial para os professores e demais profissionais da 

educação; construção de salas equipadas para o Atendimento Educacional especializado dos 

alunos especiais e a lotação de equipe especializada para atender os alunos especiais, até o 

período de 2018. 

 

6. Manter e ampliar programas e ações de correção de fluxo do Ensino Fundamental, por meio 

do acompanhamento individualizado do (a) aluno (a) com rendimento escolar defasado e pela 

adoção de práticas como aulas de reforço no turno complementar (com obrigatoriedade do 

Estado), estudos de recuperação e progressão por aprendizagem, de forma a reposicioná-lo no 

ciclo escolar de maneira compatível com sua idade. 

 

7. Universalizar o 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 com o Sistema Nacional 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 de habilidades adquiridos dentro e 
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fora da escola, e de avaliação classificatória, como critério de acesso à Educação Superior até 

2016; 

 

8. Garantir que as avaliações do ENEM sejam realizadas em três dias, reservando um tempo 

maior para a redação e que a matriz de referência seja regionalizada unificando os conteúdos. 

 

9. Promover até 2017 a busca ativa da população de 15 (quinze) a 17 (dezessete) anos fora da 

escola em articulação com os serviços de assistência social, saúde, proteção à adolescência e a 

juventude, promovendo atividades culturais, artísticas e lúdicas. 

 

10. Redimensionar a oferta de Ensino Médio nos turnos diurno e noturno, construindo 

02(duas) escolas de Ensino Médio na zona urbana nos bairros: Nova Conquista e Vila Izabel e 

04 (QUATRO) na zona rural nas comunidades: Cristo Rei, Tatuaia Recreio,São Pedro do 

Crauateua e Urucuriteua, assegurando a distribuição territorial das escolas de Ensino Médio, 

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

(as) até 2018. 

 

4.3.4.  Inclusão 

 

A presente meta trata da Educação Especial, definida pelo Conselho Nacional de 

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

etapas e outras modalidades, como parte integrante da educação regular, devendo ser prevista 

no projeto político pedagógico da unidade escolar. 

 

4.3.4.1. Meta IV do PNE 

 

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

deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, o 

acesso à educação básica e ao atendimento educacional especializado, preferencialmente na 

rede regular de ensino, com a garantia de sistema educacional inclusivo, de salas de recursos 

multifuncionais, classes, escolas ou serviços especializados, públicos ou conveniados. 
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4.3.4.2. Análise da Situação Atual da Inclusão em São Miguel do Guamá 

 

O ambiente educacional é um espaço que reflete o universo das singularidades. Neste 

espaço, sujeitos de todas as raças, etnias, sexo, crenças religiosas entre outros aspectos, 

perfilam no seu interior. Dando uma clara demonstração de que as escolas também são parte 

de um mosaico maior, a sociedade humana, a qual tem como elemento inerente a pluralidade 

na constituição de seus sujeitos. 

Como afirma Sacristán (2002), no contexto das políticas públicas educacionais, a 

diversidade surge como uma questão de direito, constituindo uma forma de entender a 

educação, ao tempo em que alimenta os seus objetivos, a organização das instituições 

escolares e a estrutura do próprio sistema de ensino.  

Dessa forma, a diversidade age no sentido de orientar e organizar a prática educativa, 

dotando-a de conteúdos e de uma visão critica para entender a cultura, a sociedade e os 

vínculos sociais que a constroem. A diversidade é, pois, uma cultura que a educação é 

solicitada a tornar possível.  

Assim sendo, é no bojo das políticas educacionais em que se fomenta a 

materialização da diversidade à medida que este processo se consolida num elenco maior de 

inclusões no ambiente escolar. É na escola que diversidade e inclusão devem caminhar juntas, 

a primeira, cabe orientar e a segunda, operacionalizar a maior integração entre pessoas tidas 

como distintas dadas às diversas singularidades que as rodeiam. 

Neste sentido, a Educação Especial na Perspectiva da Inclusão diz respeito à 

capacidade das escolas atenderem todas as crianças, sem qualquer tipo de exclusão. Ou seja, 

inclusão significa criar escolas que acolham a todos os estudantes, independentemente de suas 

condições pessoais, sociais ou culturais. 

Destarte, a proposta de construção de um sistema educacional inclusivo na realidade 

do município de São Miguel do Guamá encontra-se amparada legalmente em princípios 

teóricos fundamentados em ideais democráticos de igualdade, equidade e diversidade. 

De acordo com o MEC/SECAD (RESOLUÇÃO Nº 04/2009) o Atendimento 

Educacional Especializado é um serviço constituído pela Política Nacional de Educação 

Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva, que identifica, elabora, produz e organiza 

recursos pedagógicos e de acessibilidade, bem como utiliza estratégias de intervenção para 

que o estudante com deficiência desenvolva o conhecimento ajustado de si mesmo e o 

sentimento de confiança em suas capacidades afetiva, física, cognitiva. Esse atendimento 

http://www.moodle.ufba.br/mod/glossary/showentry.php?courseid=8852&concept=cultura
http://www.moodle.ufba.br/mod/glossary/showentry.php?courseid=8852&concept=cultura
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educacional é fundamental para o aluno construir o conhecimento para si mesmo, 

desvinculado da necessidade da produção acadêmica. 

O AEE considera as necessidades específicas de cada estudante, buscando eliminar 

as barreiras que impedem a plena participação dos alunos na sociedade, O AEE complementa 

e/ou suplementa a formação do estudante, visando a sua autonomia e independência na escola 

e fora dela, constituindo oferta obrigatória pelos sistemas de ensino. O AEE não deve ser 

confundido com reforço escolar. Esse atendimento tem funções próprias do ensino especial, 

os quais não se destinam a substituir a matrícula em classe comum de ensino regular. 

Portanto, os estudantes público alvo da educação especial devem estar regularmente 

matriculados e frequentando o ensino comum – o Ensino Fundamental, no nosso caso, e ter o 

cômputo de outra matrícula na sala de recursos multifuncional para complementar a 

escolarização no atendimento educacional especializado – AEE, no turno contrário do ensino 

regular como cita a legislação da Educação Especial acima mencionada. 

Na perspectiva da inclusão, a deficiência intelectual passa a ser compreendida como 

uma interação entre o funcionamento intelectual e as suas relações com o contexto social. 

Assim, as limitações deixam de ser observadas como dificuldade exclusiva da pessoa 

deficiente (perspectiva quantitativa da inteligência), passando a ser consideradas como 

limitações do contexto social que deve buscar e ofertar os apoios que ela necessita 

Atendimento Educacional Especializado. 

O professor (a) do AEE, após conhecer o aluno e ter identificado suas necessidades, 

habilidades e dificuldades. Elabora plano de atendimento para o ano letivo, promovendo 

atividades que favoreçam a interação social e escolar do aluno, criando situações em que o 

aluno saia de uma posição passiva e automatizada diante da aprendizagem para uma postura 

dinâmica de apropriação do saber.  

A deficiência física caracteriza-se pelos impedimentos nos movimentos e na 

coordenação de membros e/ou de cabeça, em que a pessoa necessitará de adaptações que 

garantam a acessibilidade motora, ou seja, o seu acesso a todos os espaços, serviços e 

instituições (BRASIL, 2012, p. 10). 

O professor (a) do AEE, após conhecer o aluno e ter identificado suas necessidades, 

habilidades e dificuldades. Elabora plano de atendimento para o ano letivo, seleciona os 

recursos necessários para auxiliar nessas dificuldades funcionais, e realiza um trabalho 

articulado com o professor (a) da sala de aula comum. Os recursos utilizados podem ser de 

alta ou baixa tecnologia. 
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Conforme disposto no Decreto Federal Nº 5626/2005, considera-se pessoa surda 

“[...] aquela que, por ter perda auditiva, compreende e interage com o mundo por meio de 

experiências visuais, manifestando sua cultura principalmente pelo uso da Língua Brasileira 

de Sinais – Libras”. O atendimento educacional especializado para alunos surdos na 

perspectiva da inclusão escolar tem por objetivo promover o acesso ao conhecimento escolar 

em duas línguas: Libras e Língua Portuguesa, na modalidade escrita. O atendimento 

educacional especializado para os alunos surdos envolve três momentos didáticos 

pedagógicos: 

 Trabalho em Libras – todos os conhecimentos dos diferentes conteúdos curriculares 

são explicados em Libras por um professor, sendo este preferencialmente surdo. 

 Ensino de Libras – os alunos terão aulas de Libras, favorecendo o conhecimento e a 

aquisição, principalmente de termos científicos. 

 Ensino da Língua Portuguesa – são trabalhadas as especificidades dessa língua para os 

alunos surdos, preferencialmente por um professor de Letras/Libras. 

A Deficiência Visual é direcionada às pessoas cegas e com baixa visão. Embora 

possam parecer semelhantes, são tipos de deficiência são distintas e envolvem diferentes 

necessidades dos alunos. 

O professor (a) do AEE elabora plano de atendimento para o processo de 

aprendizagem dos alunos cegos a partir dos sentidos remanescentes (tato, audição, olfato e 

paladar), exigindo o uso de brinquedos e materiais que facilitem a discriminação do tamanho, 

textura, volume, peso, identificação de sons, desenvolvimento da consciência corporal 

(despertando a curiosidade, à vontade e a coragem para movimentar-se e participar em 

atividades coletivas, tanto com autonomia quanto com a ajuda e apoio dos colegas). E ainda é 

promovido neste atendimento o ensino de sistematização da escrita pelo Sistema Braille. 

O trabalho com alunos com baixa visão baseia-se no princípio de estimular a 

utilização plena do potencial de visão e dos sentidos remanescentes, bem como na superação 

de dificuldades e conflitos emocionais. (BRASIL, 2007b, p. 18) - O professor (a) do AEE 

elabora plano de atendimento que venha estimular os resíduos visuais com o uso de materiais 

que tenham cores fortes e contratantes, bem como promoverá produção de materiais com 

ampliação de fontes e contraste visual. Oportunizará ainda, o uso das tecnologias para a 

pessoa com baixa visão – como recursos de ampliação de fonte no computador. 

Os alunos com Transtorno do Espectro Autista são aqueles que apresentam 

alterações qualitativas das interações sociais recíprocas e na comunicação, um repertório de 

interesses e atividades restrito, estereotipado e repetitivo; é o que caracteriza, por exemplo, 
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alunos com autismo ou psicose infantil (transtorno desintegrativo da infância) (BRASIL, 

2008). 

Para complementar a escolarização do aluno o professor (a) do AEE elabora plano de 

atendimento com práticas pedagógicas que propiciem seu desenvolvimento sócio cognitivo.  

Visando a superação das estereotipias e reações negativas do estudante no contexto escolar, 

para possibilitar a construção de processos de significação da experiência escolar. 

 

GRÁFICO 07: Demonstrativo de matrícula de Atendimento Educacional Especializado - 

Ano/2014. 

 
Fonte: Lista de matrícula do AEE - 2014. 
 

LEGENDA: 
DA – Deficiente Auditivo                                                                                                               

DI – Deficiente Intelectual                                                                                                                                 

DF – Deficiente Físico                                                                                                                                         

DMU – Deficiência Múltiplas 

DV – Deficiente Visual                                                                                                                                       

TEA – Transtorno Global do Desenvolvimento 

 

Em 2015 o município de São Miguel do Guamá possui 349 alunos com deficiências 

matriculados nas escolas públicas. Possui 01 (uma) Coordenadora Municipal de Educação 

Especial, 01 (uma) Psicopedagoga, 22 (vinte e dois) professores do AEE e 11 (onze) 

profissionais de Apoio – Cuidadores. 
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GRÁFICO 08: Demonstrativo de matrícula de Atendimento Educacional Especializado - 

Ano/2015. 

 
Fonte: Matrícula da Rede Municipal de ensino – 2015. 

 

 

GRÁFICO 09: Percentual da população de 4 a 17 anos com deficiência que frequenta a 

escola. 
 

 
FONTE: http://www.observatoriodopne.org.br/-2015 

 

4.3.4.3. Estratégias para Cumprir a Meta da Inclusão no Município de São Miguel do Guamá 

 

1. Garantir a todos os estudantes com deficiência da rede pública municipal, estadual, federal 

e privada o atendimento educacional especializado e o acesso a todos os níveis e modalidades 

de ensino até 2016; 

 

2. Criação de centros multidisciplinares de apoio, pesquisa e assessoria, articulados com 

instituições acadêmicas e integrados por profissionais das áreas de saúde, assistência social, 
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http://www.observatoriodopne.org.br/
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pedagogia, psicopedagogia e psicologia, para apoiar o trabalho dos (as) professores da 

educação básica com os (as) alunos (as) com deficiência, transtornos globais do 

desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação no período de até 2019; 

 

3. Implantar e /ou adequar, ao longo deste PNE, as salas de recursos multifuncionais em 

conformidade com a legislação vigente e fomentar a formação continuada de professores para 

o atendimento educacional especializado e todos os profissionais da instituições de ensino nas 

escolas urbanas, do campo e de comunidades quilombolas; 

 

4. Garantir atendimento educacional especializado em salas de recursos multifuncionais, 

classes, escolas ou serviços especializados, públicos ou conveniados, nas formas 

complementar e suplementar, a todos (as) alunos (as) com deficiência, transtornos globais do 

desenvolvimento e altas habilidades/ superdotação, matriculados na rede pública e privada de 

educação básica, conforme necessidade identificada por meio de avaliação, ouvidos a família 

e o aluno até 2018; 

 

5. Garantir a oferta de educação bilíngue, em Língua Brasileira de Sinais - LIBRAS como 

primeira língua e na modalidade escrita da Língua Portuguesa como segunda língua, aos (às) 

alunos (as) surdos e com deficiência auditiva de 0 (zero) a 17 (dezessete) anos, em escolas e 

classes bilíngues e em escolas inclusivas, nos termos do art. 22 do Decreto n
o
 5.626, de 22 de 

dezembro de 2005, e dos Arts. 24 e 30 da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com 

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

2016; 

 

6. Definir, no segundo ano de vigência deste PNE, indicadores de qualidade e política de 

avaliação e supervisão para o funcionamento de instituições públicas e privadas que prestam 

atendimento a alunos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas 

habilidades/superdotação em até 2018; 

 

4.3.5. Alfabetização Infantil 

A presente meta integra o Plano Municipal de Educação, porém contempla nível 

educacional de responsabilidade compartilhada entre Estado e Município, cabendo ao 

primeiro, atuação suplementar e/ou colaborativa para atendimento das metas nacionalmente 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2005/Decreto/D5626.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2005/Decreto/D5626.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2005/Decreto/D5626.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2005/Decreto/D5626.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2005/Decreto/D5626.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2005/Decreto/D5626.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2005/Decreto/D5626.htm
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estabelecidas pela Lei Nº 13.005/2014, no que se refere ao Ensino Fundamental 

municipalizado nos termos da LDBEN. 

 

4.3.5.1. Meta V do PNE 

 

META 5: Alfabetizar todas as crianças, no máximo, até o final do 3º (terceiro) ano do ensino 

fundamental. 

  

4.3.5.2 Análise da Situação Atual da Alfabetização Infantil em São Miguel do Guamá 

A alfabetização Infantil em São Miguel do Guamá com as ações técnicas 

desenvolvidas a partir do PACTO que assegura a formação continuada dos professores que 

atuam nos três primeiros anos dos anos iniciais do ensino fundamental. Assim sendo, as ações 

do PACTO em consonância com as informações complementares de execução das mesmas no 

Município apresentadas na tabela abaixo: 

 

TABELA  40: Ações do PACTO no município de São Miguel do Guamá. 

Ano 1/2013 Formação em Linguagem para professores e Orientadoras de estudos; 

Ano 2/2014 Formação em Linguagem Matemática com complementação em Linguagem 

para professores e para as orientadoras de estudos; 

Ano/2013 Números de Escolas Atendidas pelo Programa no Município: 11 Escolas Zona 

Urbanas e 05 Escolas do Campo, sendo as Matrizes com 55 escolas anexas.  

Ano/2014 Números de Escolas Atendidas pelo Programa no Município: 11 Escolas Zona 

Urbanas e 05 Escolas do Campo, sendo as Matrizes com 55 escolas anexas.  

Ano/2013 195 Professores da Rede Municipal de Ensino atendidos pelo Programa. 

Ano/2014 137 Professores da Rede Municipal de Ensino atendidos pelo Programa. 

Ano 1/2013 Números de alunos atendidos pelo Programa:4.288 alunos. 

Ano 2/2014 Números de alunos atendidos pelo Programa: 4.192 alunos. 

Fonte: Coordenação do PACTO municipal. 
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a) Resultado Geral da Psicogênese da Linguagem oral e escrita. 

 

GRÁFICO 10: Resultado Geral dos alunos do Ciclo da Alfabetização das Escolas Urbanas e 

do Campo -2013. 

 
Fonte: Coordenação Municipal do PNAIC. 

 

 

GRÁFICO 11: Resultado Geral da Psicogênese no Ciclo da Alfabetização – Escolas Urbanas 

e do Campo 2013.  

 
Fonte: Coordenação Municipal do PNAIC. 

 

 

 

 

 

 

 

4288

2.846

1442

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

5000

Categoria 1

matriculados em 2013 - 4.288 
alunos

analisados - 2.846 alunos 

não informados - 1.442 alunos  

886
812

385

35

190

569

842

1.280

696

243

457

1.245

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

Pré-silábico Silábico Silábico alfabético Alfabético

Inicial

Final

Avanços 



82 
 

GRÁFICO 12: Resultado Geral da Psicogênese da Linguagem Oral e Escrita no Ciclo da 

Alfabetização – Escolas Urbanas – 2014. 

 
Fonte: Coordenação Municipal do PNAIC. 

 

GRÁFICO 13: Resultado Geral da Psicogênese da Linguagem Oral e Escrita no Ciclo da 

Alfabetização – Escolas do Campo – 2014 

 
Fonte: Coordenação Municipal do PNAIC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

372

464

300

427

313

68 78

355

499
475

304

386

55 72

162

P.S S.S.V S.C.V S.A ALF

INICIAL

FINAL

AVANÇOS

357

185 206 222

163

45

150

265 270

415

P.S S.S.V S.C.V S.A A

RESULTADO GERAL DA PSICOGÊNESE DA LINGUAGEM 

ORAL E ESCRITA - ESCOLAS DO CAMPO ANO 2014

INICIAL FINAL



83 
 

GRÁFICO 14: Resultado da Avaliação Municipal da Alfabetização-AMA -2013. 

 
Fonte: Coordenação Municipal do PNAIC. 

 

GRÁFICO 15: Resultado da Avaliação Municipal da Alfabetização-AMA -2014. 

 
Fonte: AMA/PNAIC 2014 

16: Taxa de alfabetização de crianças que concluíram o 3º ano do ensino fundamental.  

 
FONTE: http://www.observatoriodopne.org.br/-2015 
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4.3.5.3 Estratégias para Cumprir a Meta da Alfabetização Infantil no Município de São 

Miguel do Guamá 

1. Mobilizar em rede a formação inicial dos professores que atuam nos anos iniciais do ensino 

fundamental elevando de 69,4% para 100% o índice de professores com graduação de acordo 

com a legislação nacional até 2020; 

2. Realizar em rede a formação continuada acerca da alfabetização aos professores que atuam 

nos anos iniciais do ensino fundamental (1º,2º e 3º ano) dos 100% dos professores 

concursados  até o final de 2016, e uma vez contratados que seja garantida a permanência dos 

mesmos no ciclo da alfabetização; 

3. Construir estrutura física adequada e estruturar os processos pedagógicos de alfabetização, 

nos anos iniciais do ensino fundamental, articulando-os com as estratégias desenvolvidas na 

pré-escola, com qualificação e valorização dos (as) professores (as) alfabetizadores e com 

apoio pedagógico específico, a fim de garantir a alfabetização plena de todas as crianças até 

2016; 

4. Selecionar, observar e divulgar tecnologias educacionais para a alfabetização de crianças, 

assegurando a diversidade de métodos e propostas pedagógicas, bem como o 

acompanhamento dos resultados nos sistemas de ensino em que forem aplicadas, devendo ser 

disponibilizadas, preferencialmente, como recursos educacionais abertos; 

5. Estruturar os processos pedagógicos de alfabetização, nos anos iniciais do ensino 

fundamental, articulando-os com as estratégias desenvolvidas na pré-escola, com qualificação 

e valorização dos (as) professores (as) alfabetizadores e com apoio pedagógico específico, a 

fim de garantir a alfabetização plena de todas as crianças até 2016; 

6. Apoiar a alfabetização das pessoas com deficiência, considerando as suas especificidades, 

inclusive a alfabetização bilíngue de pessoas surdas, sem estabelecimento de terminalidade 

temporal até 2016; 

4.3.6 Educação Integral 

A presente meta reforça o ideal constante das Diretrizes Curriculares Nacionais da 

Educação Básica, Resolução CNE/CEB Nº 04/2010. Assim sendo, quando pensamos a 

educação integral para o município de São Miguel do Guamá tem-se a intenção de cumprir a 
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meta VI do PNE Lei Nº 13.005/2014, bem como assegurar aos educandos a oportunidade de 

ocupar seu tempo diário com atividades escolares. 

 

4.3.6.1. Meta VI do PNE 

 

META 6: Oferecer educação em tempo integral em, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) 

das escolas públicas, de forma a atender, pelo menos, 25% (vinte e cinco por cento) dos (as) 

alunos (as) da educação básica. 

 

4.3.6.2. Análise da Situação Atual da Educação Integral em São Miguel do Guamá 

O município de São Miguel do Guamá ainda não possui escolas em regime de 

Educação Integral uma vez que o Programa Mais Educação que já existiu no município há 02 

(dois) anos atrás atualmente não tem nem uma escola onde o programa funcione. 

No entanto devemos considerar que se faz necessário à implantação da educação em 

tempo integral em, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) das escolas da rede municipal de 

ensino. 

Vale ressaltar que os 5,1% das escolas públicas com alunos que permanecem pelo 

menos 7 horas em atividades escolares em nosso município são resultados de duas escolas de 

Educação Infantil que atendem crianças em creches. 

 

GRÁFICO 17: Percentual de escolas públicas com alunos que permanecem pelo menos 7 

horas em atividades escolares. 

 
FONTE: http://www.observatoriodopne.org.br/-2015 

 

http://www.observatoriodopne.org.br/
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O percentual de alunos que permanecem pelo menos 7 horas em atividades escolares 

no município dos 5,1% das escolas são atendidas 2,1% de alunos em pelo menos 7 horas na 

escola. É certo que a meta do município é sair de 2,1% para o percentual de 25% de alunos 

com no mínimo 7 horas em atividades escolares. 

 

GRÁFICO 18: Percentual de alunos que permanecem pelo menos 7 horas em atividades 

escolares. 

 
FONTE: http://www.observatoriodopne.org.br/-2015 

 

4.3.6.3 Estratégias para Cumprir a Meta da Educação Integral no Município de São Miguel do 

Guamá 

 

1. Implantar Educação Integral em 01 escola de Educação Infantil, 01 de Ensino Fundamental 

Anos Iniciais, 01 de ensino fundamental Anos Finais e Ensino Médio na zona urbana e 01 

Escola Matriz do Campo com no mínimo 07 horas diárias até 2018; 

 

2. Elaborar um currículo de Educação Integral que relacione todas as áreas do conhecimento 

enfatizando a otimização das atividades pedagógicas da educação integral até 2017; 

 

3. Promover, com o apoio da União, a oferta de educação básica pública em tempo integral, 

por meio de atividades de acompanhamento pedagógico e multidisciplinares, inclusive 

culturais e esportivas, de forma que o tempo de permanência dos (as) alunos (as) na escola, ou 

sob sua responsabilidade, passe a ser igual ou superior a 7 (sete) horas diárias e no máximo 9 

(nove) horas durante todo o ano letivo, com a ampliação progressiva da jornada de 

professores em uma única escola com formação adequada; 

http://www.observatoriodopne.org.br/
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4. Institucionalizar e manter, em regime de colaboração, programa nacional de ampliação e 

reestruturação das escolas públicas, por meio da instalação de quadras poliesportivas, 

laboratórios, espaços para atividades culturais, bibliotecas, auditórios, cozinhas, refeitórios, 

banheiros e outros espaços, bem como da produção de material didático e da formação de 

recursos humanos para a educação em tempo integral até 2017; 

 

5. Adotar medidas para otimizar o tempo de permanência dos alunos na escola, direcionando 

a expansão da jornada para o efetivo trabalho escolar, combinado com atividades recreativas, 

esportivas , tecnológicas,  científicas e culturais; 

 

6. Promover formação continuada para os professores que irão atuar em escolas de regime 

integral até 2016. 

 

4.3.7 Qualidade da Educação Básica: Índice de Desenvolvimento da Educação Básica – 

IDEB 

 

A presente meta ultrapassa a matéria qualitativa, números de matrículas, 

enveredando em aspectos relacionados à qualidade da oferta em educação, considerando-se o 

trabalho pedagógico desenvolvido e as condições necessárias para sua efetivação. 

 

4.3.7.1 Meta VII do PNE 

 

META 7: Fomentar a qualidade da educação básica em todas as etapas e modalidades, com 

melhoria do fluxo escolar e da aprendizagem de modo a atingir as seguintes médias nacionais 

para o IDEB: 

 

TABELA 41: Demonstrativo de Médias Nacionais para o IDEB. 

IDEB 2015 2017 2019 2021 

Anos iniciais do ensino fundamental 5,2 5,5 5,7 6,0 

Anos finais do ensino fundamental 4,7 5,0 5,2 5,5 

Ensino médio 4,3 4,7 5,0 5,2 

 

4.3.7.2. Análise da Situação Atual da Qualidade da Educação Básica: Índice de 

Desenvolvimento da Educação Básica – IDEB em São Miguel do Guamá 
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Diante da realidade educacional vivenciada no Brasil, e mediante os resultados das 

avaliações em larga escala faz-se necessário fomentar a qualidade da educação básica em 

todas as etapas e modalidades para que seja alcançada a melhoria do fluxo escolar e da 

aprendizagem com o intuito de atingir as médias nacionais para melhorar o IDEB. 

O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) foi criado em 1998 com o objetivo de 

avaliar o desempenho do estudante ao fim da educação básica, buscando contribuir para a 

melhoria da qualidade desse nível de escolaridade. 

A partir de 2009 passou a ser utilizado também como mecanismo de seleção para o 

ingresso no ensino superior. Foram implementadas mudanças no Exame que contribuem para 

a democratização das oportunidades de acesso às vagas oferecidas por Instituições Federais de 

Ensino Superior - IFES, para a mobilidade acadêmica e para induzir a reestruturação dos 

currículos do ensino médio. 

Respeitando a autonomia das universidades, a utilização dos resultados do Enem 

para acesso ao ensino superior pode ocorrer como fase única de seleção ou combinado com 

seus processos seletivos próprios. 

O Enem também é utilizado para o acesso a programas oferecidos pelo Governo 

Federal, tais como o Programa Universidade para Todos – ProUni. 

O Sistema Paraense de Avaliação Educacional – SISPAE é um sistema anual de 

avaliação que vai oferecer informações para gestores, diretores, professores e técnicos sobre 

os avanços da aprendizagem do alunado e os fatores associados. 

 

TABELA 42: Demonstrativo dos alunos que participam do SISPAE. 

Níveis 2013 2014 2015 2016 2017 

Alunos do 

Fundamental 

4º,7ª 4º,5º,7ª,8ª 4º,5º,7ª,8ª 4º,5°,6°,7°,8° 4°,5°,6°,7°,8°,9° 

Alunos do Médio 1ª,2ª,3ª 1ª,2ª,3ª 1ª,2ª,3ª 1ª,2ª,3ª 1ª,2ª,3ª 

Diretor        X        X           X            X          X 

Docente         X        X           X            X           X 

Técnico             X            X            X 

 

A Avaliação Nacional da Alfabetização – ANA é uma avaliação censitária 

envolvendo os alunos do 3º ano do Ensino Fundamental das escolas públicas, com o objetivo 

principal de avaliar os níveis de alfabetização e letramento em Língua Portuguesa, 
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alfabetização Matemática e condições de oferta do Ciclo de Alfabetização das redes públicas. 

A ANA foi incorporada ao Saeb pela Portaria nº 482, de 7 de junho de 2013. 

A Avaliação Municipal da Alfabetização – AMA é uma avaliação que tem como 

objetivo verificar o nível de aprendizagem em Linguagem e Matemática no final do 1º ciclo 

(3º ano) da alfabetização. 

O Sistema Municipal de Avaliação Educacional – SISMAE é um sistema anual de 

avaliação que vai oferecer informações para gestores, diretores, professores e técnicos sobre 

os avanços da aprendizagem do alunado e os fatores associados. 

 

TABELA 43: Demonstrativo dos alunos que participam do SISMAE. 

Níveis 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Alunos do 

Infantil 

4 e 5 

anos 

4 e 5 

anos 

4 e 5 

anos 

4 e 5 

anos 

4 e 5 

anos 

4 e 5 

anos 

4 e 5 

anos 

4 e 5 

anos 

4 e 5 

anos 

4 e 5 

anos 

4 e 5 

anos 

Alunos do 

Fundamental 

1º ao 

7º ano 

1º ao 

8º ano 

1º ao 

9º ano 

1º ao 

9º ano 

1º ao 9º 

ano 

1º ao 9º 

ano 

1º ao 

9º 

ano 

1º ao 9º 

ano 

1º ao 

9º ano 

1º ao 9º 

ano 

1º ao 

9º ano 

Alunos do 

Médio 

1º ao 

3º ano 

1º ao 

3º ano 

1º ao 

3º ano 

1º ao 

3º ano 

1º ao 3º 

ano 

1º ao 3º 

ano 

1º ao 

3º 

ano 

1º ao 3º 

ano 

1º ao 

3º ano 

1º ao 3º 

ano 

1º ao 

3º ano 

Diretor X X X X X X X X X X X 

Docente X X X X X X X X X X X 

Técnico X X X X X X X X X X X 

 

A Prova Brasil é uma avaliação que serve para diagnosticar, em larga escala, a 

aprendizagem dos alunos e a mesma é desenvolvidas pelo Inep/MEC, que objetivam avaliar a 

qualidade do ensino oferecido pelo sistema educacional brasileiro a partir de testes 

padronizados e questionários socioeconômicos.  

A Prova Brasil que faz parte do Sistema de Avaliação da Educação Básica - SAEB 

servem para subsidiar o cálculo do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica – IDEB e 

também para definir ações voltadas ao aprimoramento da qualidade da educação no país e a 

redução das desigualdades existentes, promovendo, por exemplo, a correção de distorções e 

debilidades identificadas e direcionando seus recursos técnicos e financeiros para áreas 

identificadas como prioritárias. 

Os números mostram que, nos Anos Finais do Ensino Fundamental e no Ensino 

Médio, a evolução é mais lenta, chegando a ser quase estacionária. Isso sugere a necessidade 

de políticas públicas mais focadas nas dificuldades enfrentadas em cada etapa. É importante 
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notar, também, que a lentidão da melhora atinge a rede particular de ensino, que igualmente 

enfrenta problemas ligados à qualidade. 

O ensino fundamental anos iniciais o IDEB observado em 2005 era de 2.7 e cresceu 

para 4.0 em 2013 conforme demonstra a tabela abaixo.  

 

TABELA 44: Demonstrativo do IDEB Observado de 2005/2013 e Metas Projetadas para 

2015 a 2021 – 5º Ano – Município de São Miguel do Guamá/PA.  

IDEB Observado Metas Projetadas 

Município 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019 2021 

S
ã
o
 M

ig
u

el
 

d
o
 G

u
a
m

á
 

2.7 3.0 3.6 3.7 4.0 4.2 4.5 4.9 5.2 

Fonte:  

 

Os anos finais do ensino fundamental em 2005 tinha nota do IDEB de 3.4 e apesar de 

aumentando em 2009 chegou a 3.8, porém caiu em 2013, voltando a ter a média 3.4, ou seja, 

observa-se um retrocesso mediante o resultado da avaliação. 

 

TABELA 45: Demonstrativo do IDEB Observado de 2005/2013 e Metas Projetadas para 

2015 a 2021 – 9º Ano – Município de São Miguel do Guamá/PA.  

IDEB Observado Metas Projetadas 

Município 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019 2021 

S
ã
o
 M

ig
u

el
 

d
o
 G

u
a
m

á
 

3.4 3.4 3.8 3.5 3.4 4.7 4.9 5.2 5.4 

Fonte:  

No ensino médio o Estado do Pará em 2005 apresentou nota 2.6 na média do IDEB e 

em 2013 foi observado a média 2.7, isto é, a partir do IDEB podemos considerar que pouco se 

tem avançado na qualidade da educação na última etapa da Educação Básica. 
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TABELA 46: Demonstrativo do IDEB Observado de 2005/2013 e Metas Projetadas para 

2015 a 2021 – Ensino Médio – Estado do Pará.  

IDEB Observado Metas Projetadas 

Município 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019 2021 

P
a
rá

 

2.6 2.3 3.0 2.8 2.7 3.5 4.0 4.2 4.4 

Fonte:  

 

4.3.7.3 Estratégias para Cumprir a Meta da Qualidade da Educação Básica: Índice de 

Desenvolvimento da Educação Básica – IDEB no Município de São Miguel do Guamá 

1. Promover ações de acompanhamento pedagógico via coordenadores de áreas e 

coordenadores pedagógicos das escolas e da SEMED a cada bimestre que possibilite ao 

professor subsídios que viabilizem o desenvolvimento das habilidades necessárias às 

avaliações internas analisando os resultados das avaliações externas de acordo com cada 

segmento até junho de 2015; 

2. Unificar o conteúdo programático do Ensino Médio tendo como base as matrizes de 

referências do Exame Nacional do Ensino Médio - ENEM e Secretaria Estadual de Educação 

- SEDUC; 

3. Promover a formação profissional por meio de atividades que envolvam as avaliações 

externas;  

4. Promover as avaliações internas das escolas com questões contextualizadas para preparação 

das avaliações externas; 

5. Criar o Sistema Municipal de Avaliação Externa – SISMAE com o intuito de monitorar e 

melhorar o trabalho pedagógico dos professores em parceria com os coordenadores das 

escolas viabilizando o aumento do IDEB dos anos iniciais 4,0 para 4,2 e dos anos finais de 3,8 

para 4,7 na avaliação em 2015; 

6. Realizar simulado municipal tendo como base as diretrizes das avaliações externas até 

setembro de 2015; 

7. Promover formação acerca da avaliação externa na rede municipal com diretores, vices 

diretores e coordenadores até junho de 2015; 
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8. Assegurar que: a) No quinto ano de vigência deste PNE, pelo menos 70% (setenta por 

cento) dos (as) alunos (as) do ensino fundamental e do ensino médio tenham alcançado nível 

suficiente de aprendizado em relação aos direitos e objetivos de aprendizagem e 

desenvolvimento de seu ano de estudo, e 50% (cinquenta por cento), pelo menos, o nível 

desejável; e b) No último ano de vigência deste PNE, os (as) estudantes do ensino 

fundamental e do ensino médio tenham alcançado nível suficiente de aprendizado em relação 

aos direitos e objetivos de aprendizagem e desenvolvimento de seu ano de estudo, e 80% 

(oitenta por cento), pelo menos, o nível desejável; 

9. Orientar as políticas das redes e sistemas de ensino, de forma a buscar atingir as metas do 

IDEB, diminuindo a diferença entre as escolas com os menores índices e a média nacional, 

garantindo equidade da aprendizagem e reduzindo pela metade, até o último ano de vigência 

deste PNE, as diferenças entre as médias dos índices dos Estados, inclusive do Distrito 

Federal, e dos Municípios; 

10. Universalizar, até o quinto ano de vigência deste PNE, o acesso à rede mundial de 

computadores em banda larga de alta velocidade e triplicar, até o final da década, a relação 

computador/aluno (a) nas escolas da rede pública de educação básica, promovendo a 

utilização pedagógica das tecnologias da informação e da comunicação; 

 

4.3.8 Elevação da Escolaridade/Diversidade  

 

A presente meta refere-se ao estabelecimento de obrigações relativas ao resgate da 

dívida social e à diminuição das desigualdades que marcam negativamente a sociedade 

brasileira. Impulsionado pela Constituição Federal de 1988 e pela Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional – LDBEN (Lei Nº 9.394/96), a partir da década de 1999 dado pelo 

processo de democratização no Brasil, acelerando assim o processo de universalização do 

ensino fundamental.    

 

4.3.8.1 Meta VIII do PNE 

 

META8: Elevar a escolaridade média da população de 18 (dezoito) a 29 (vinte e nove) anos, 

de modo a alcançar, no mínimo, 12 (doze) anos de estudo no último ano de vigência deste 

Plano, para as populações do campo, da região de menor escolaridade no País e dos 25% 
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(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. 

 

4.3.8.2. Análise da Situação Atual da Elevação da Escolaridade/Diversidade em São Miguel 

do Guamá 

A elevação da escolaridade/diversidade da população de 15 anos ou mais de idade no 

município de São Miguel do Guamá que residem no campo e em especial nas comunidades 

quilombolas são em média 83% uma população alfabetizada. Assim, considera-se que o 

município precisa aumentar esse percentual para 93,5%, dessa forma devemos ter um 

aumento de 10,5% na taxa de alfabetização da população de 15 anos ou mais de idade 

conforme apresenta o gráfico abaixo. 

 

GRÁFICO 19: Taxa de alfabetização da população de 15 anos ou mais de idade. 

 
FONTE: http://www.observatoriodopne.org.br/-2015 

 

4.3.8.3. Estratégias para Cumprir a Meta da Elevação da Escolaridade/Diversidade no 

Município de São Miguel do Guamá 

 

1. Implantar o EMCCEJA na rede municipal até agosto de 2015 e o EJA – Modular na 

Educação do Campo a partir de janeiro de 2016, respeitando as especificidades do campo; 

2. Garantir acesso gratuito a exames de certificação da conclusão dos ensinos fundamental e 

médio até 2018; 

http://www.observatoriodopne.org.br/
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3. Desenvolver cursos de aperfeiçoamento profissional nos Centros Municipais de Informática 

para atender a demanda de jovens e adultos acima de 15 anos a partir de 2016 e criar esses 

centros nas Escolas Matrizes do Campo ou pontos estratégicos de fácil acesso que possam 

atender a demanda da área rural; 

4. Promover formação continuada específica considerando a realidade do sujeito do campo e 

comunidades tradicionais, voltada para a modalidade Educação de Jovens e Adultos a partir 

de agosto de 2015; 

5. Mobilizar a população acima de 15 anos que ainda não concluiu o Ensino Fundamental a 

participar do EMCCEJA; 

6. Institucionalizar programas e desenvolver tecnologias para correção de fluxo, para 

acompanhamento pedagógico individualizado e para recuperação e progressão parcial, bem 

como priorizar estudantes com rendimento escolar defasado, considerando as especificidades 

dos segmentos populacionais considerados; 

7. Acompanhar as instituições do campo, priorizando assim melhor acompanhamento 

pedagógico aos alunos e professores; 

8. Implementar programas de educação de jovens e adultos para os segmentos populacionais 

considerados, que estejam fora da escola e com defasagem idade-série, associados a outras 

estratégias que garantam a continuidade da escolarização, após a alfabetização inicial; 

9. Implantar escolas que atendam desde o Ensino Fundamental até o Médio no Campo em 

parceria com o Estado, que contemple também o ensino profissionalizante; 

10. Reformar e ampliar os espaços de aprendizagens existentes nas escolas do campo e 

construir nas escolas em que ainda não possui; 

11. Agilizar a entrega de documentos oficiais as escolas do campo como: diário de classe, 

pareceres, ficha de registros e históricos escolares; 

12. Distribuir merenda escolar com a quantidade adequada ao número de alunos e que a 

mesma seja regionalizada; 

13. Viabilizar profissionais para o laboratório cultural nas escolas do campo. 



95 
 

4.3.9 Alfabetização de Jovens e Adultos 

 

A referida meta remete a necessidade de promover políticas públicas tendentes aos 

resgates das dividas sociais brasileiras. Consigna-se a esperança que o Brasil nunca mais 

tenha que inserir em seus Planos de Educação a meta de erradicação do analfabetismo, 

conseguindo nesta década eliminar de forma definitiva essa vergonhosa realidade. 

 

4.3.9.1 Meta IX do PNE 

 

Meta 9- Elevar a taxa de alfabetização da população com 15 (quinze) anos ou mais para 

93,5% (noventa e três inteiros e cinco décimos por cento) até 2015 e, até o final da vigência 

deste PNE, erradicar o analfabetismo absoluto e reduzir em 50% (cinquenta por cento) a taxa 

de analfabetismo funcional. 

 

4.3.9.2 Análise da Situação Atual da Alfabetização de Jovens e Adultos em São Miguel do 

Guamá 

A situação atual da alfabetização de Jovens e Adultos no município de São Miguel 

do Guamá tem alcançado o percentual de 83% dessa população, isto é, parte significativa de 

nossos jovens já são alfabetizados, porém para que o município possa erradicar o 

analfabetismo da população de 15 anos ou mais de idade faz-se necessário instituir políticas 

educacionais específicas a demanda. 

 

GRÁFICO 20: Taxa de Alfabetização da População de 15 anos ou mais de idade. 

 
FONTE: http://www.observatoriodopne.org.br/-2015 

 

http://www.observatoriodopne.org.br/
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No que tange o analfabetismo funcional da população de 15 anos ou mais de idade 

São Miguel do Guamá apresenta um percentual de 37,2% de sua população.  

 

GRÁFICO 21: Taxa de Analfabetismo funcional da População de 15 anos ou mais de idade. 

 
FONTE: http://www.observatoriodopne.org.br/-2015 

 

4.3.9.3 Estratégias para Cumprir a Meta da Alfabetização de Jovens e Adultos no Município 

de São Miguel do Guamá 

 

1. Assegurar a oferta gratuita da educação de jovens e adultos a todos os que não tiveram 

acesso à educação básica na idade própria; 

 

2. Implementar ações de alfabetização de jovens e adultos com garantia de continuidade da 

escolarização básica até 2018; 

 

3. Implementar programas de capacitação tecnológica da população jovem e adulta, 

direcionados para os segmentos com baixos níveis de escolarização formal e para os (as) 

alunos (as) com deficiência, articulando os sistemas de ensino, a Rede Federal de Educação 

Profissional, Científica e Tecnológica, as universidades, as cooperativas e as associações, por 

meio de ações de extensão desenvolvidas em centros vocacionais tecnológicos, com 

tecnologias assistivas que favoreçam a efetiva inclusão social e produtiva dessa população; 

 

4. Considerar, nas políticas públicas de jovens e adultos, as necessidades dos idosos, com 

vistas à promoção de políticas de erradicação do analfabetismo, ao acesso a tecnologias 

http://www.observatoriodopne.org.br/
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educacionais e atividades recreativas, culturais e esportivas, à implementação de programas 

de valorização e compartilhamento dos conhecimentos e experiência dos idosos e à inclusão 

dos temas do envelhecimento e da velhice nas escolas da rede pública; 

 

5. Buscar parcerias entre os órgãos públicos de segurança e direito para assegurar a 

permanência e a qualidade de vida dentro do ambiente escolar; 

 

6. Implantar a partir da aprovação do PME um sistema de avaliação com o objetivo de 

diagnosticar o nível de desempenho dos alunos da EJA, desenvolvendo ações direcionadas à 

superação das dificuldades apresentadas visando à qualidade de ensino. 

 

4.3.10 Educação de Jovens e Adultos Integrada  

 

A presente meta aborda os direitos sociais dos cidadãos, na esteira das disposições 

constantes da Constituição Federal de 1988, que elenca os direitos à educação, à saúde, e ao 

trabalho (art. 6º) e define como dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança 

e ao adolescente os direitos sociais à educação e a profissionalização (art. 227). 

 

4.3.10.1 Meta X do PNE 

 

Meta 10: Oferecer, no mínimo, 25% (vinte e cinco por cento) das matrículas de educação de 

jovens e adultos, na forma integrada à educação profissional, nos ensinos fundamental e 

médio. 

 

4.3.10.2 Análise da Situação Atual da Educação de Jovens e Adultos Integrada em São 

Miguel do Guamá 

Com a instalação da Democracia na década de 80, definiu-se uma nova concepção de 

Educação de Jovens e Adultos a partir da Constituição Federal de 1988, garantindo 

importantes avanços no campo do EJA. No artigo 208, a Educação passa a ser direito de todos 

independente de idade, e nas disposições transitórias, são definidas metas e recursos 

orçamentários para a erradicação do analfabetismo. Com a aprovação da Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional-LDBEN nº 9394/96, promulgou-se a primeira referência sobre a 

EJA no Título III, artigos 4º e 5º, trazendo um significativo ganho à educação de adultos, 

institucionalizando esta modalidade de ensino. 



98 
 

A Educação de Jovens e Adultos em São Miguel do Guamá tem como referência o 

Parecer CNE/CEB nº 23/2008, da Câmara de Educação Básica que definiu Diretrizes 

Operacionais para a Educação de Jovens e Adultos – EJA, especificamente no que concerne 

aos parâmetros de duração e idade dos cursos para a EJA; aos parâmetros de idade mínima e 

de certificação dos Exames na EJA; e ao disciplinamento e orientação para os cursos de EJA 

desenvolvidos com mediação da Educação a Distância, com reexame do Parecer CNE/CEB nº 

11/2000 e adequação da Resolução CNE/CEB nº 1/2000, que estabelecem as Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a Educação de Jovens e Adultos. Essa modalidade no município é 

coordenada pelo Departamento de Jovens e Adultos (DEJA) e administrada pela Secretaria 

Municipal de educação (SEMED). 

Em 2013 a modalidade da Educação de Jovens e Adultos observou o número de 

1.215 jovens e adultos matriculados nas instituições de Ensino e assim distribuídos: 965 

(novecentos e sessenta e cinco) na zona urbana e 250 (duzentos e cinquenta) na zona rural.  

 

TABELA 47: Demonstrativo de alunos matriculados na Educação de Jovens e Adultos/2013. 

Total de alunos da Educação de Jovens e Adultos 1.213 % 

Zona Urbana 965 79,5% 

Zona Rural 250 20,5% 

Fonte: Departamento da Educação de Jovens e Adultos – 2015. 

 

Já em 2014, a Secretaria Municipal de Educação-SEMED, atende 1.113 (um mil, 

cento e treze) jovens e adultos, sendo 887(oitocentos e oitenta e sete) na Zona Urbana e 226 

(duzentos e vinte e seis) na Zona Rural. 

 

TABELA 48: Demonstrativo de alunos matriculados na Educação de Jovens e Adultos/2014. 

Total de alunos da Educação de Jovens e Adultos 1.113 % 

Zona Urbana 887 79,6% 

Zona Rural 226 20.4% 

Fonte: Departamento da Educação de Jovens e Adultos 2015. 

 

TABELA 49: Demonstrativo de alunos matriculados na Educação de Jovens e Adultos/2015. 

Total de alunos da Educação de Jovens e Adultos 1.250 % 

Zona Urbana 912 72,96 

Zona Rural 338 27,04 

Fonte: Departamento da Educação de Jovens e Adultos 2015. 

 

Atualmente a modalidade da Educação de Jovens e Adultos é atendida em 10 escolas 

do município, sendo 06 na Zona Urbana e 04 na Zona Rural. Essa modalidade está assim 

distribuída: anos iniciais do Ensino Fundamental que compreendem a 1ª Etapa (1º, 2º e 3º 
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anos) e 2ª Etapa (4º e 5º anos), e os anos finais do Ensino Fundamental que compreendem a 3ª 

Etapa (6º e 7º anos) e a 4ª Etapa (8º e 9º anos). 

Com relação a programas de apoio financeiro, a Educação de Jovens e Adultos é 

contemplada com os programas: PDE (Plano de desenvolvimento da Educação), PDDE 

(Programa Dinheiro Direto na Escola); PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar), 

PNLD (Programa Nacional do Livro Didático), PROINFO (Programa Nacional de Tecnologia 

Educacional) e PNATE (Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar). 

Em termos de participação da comunidade na gestão escolar pode-se afirmar que em 

todas as escolas estão implantados o Conselho Escolar, e que suas atribuições são definidas 

em função das condições reais da Unidade Educativa, da organicidade do próprio Conselho e 

das competências dos profissionais em exercício na Unidade Educativa. Dentre estas 

atribuições destacam-se: Estabelecer e acompanhar o projeto político-pedagógico da Unidade 

Educativa; Analisar e aprovar o Plano Anual da Unidade Educativa, com base no projeto 

político pedagógico da mesma; Acompanhar e avaliar o desempenho da Direção e da Unidade 

Educativa face às diretrizes, prioridades e metas estabelecidas no seu Plano Anual, 

redirecionando as ações quando necessário, entre outras ações.  

É imperioso destacar que, com a instituição do CME/SMG – Conselho Municipal de 

Educação de São Miguel do Guamá em fevereiro de 2014, todas as escolas atualizaram seus 

Projetos Políticos Pedagógicos. Outro fator importante para o desenvolvimento da educação 

gira em torno da reestruturação e alinhamento do PME-Plano Municipal de Educação com o 

PNE – Plano Nacional de Educação para a década de 2014 - 2024. 

Para nortear e subsidiar o desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos dentro 

do município, a Coordenação Pedagógica tem como suporte o currículo da Educação de 

Jovens e Adultos (reestruturado em 2013); o plano de ação anual da coordenação que orienta 

as ações pedagógicas, da zona urbana e zona rural; registros de avaliação e documentos afins 

inerentes a Educação de Jovens e Adultos, padronizados de acordo com a resolução do CME 

Nº 006/2014 de 24 de junho de 2014, respeitados os princípios do Referencial Curricular 

Nacional para Educação de Jovens e Adultos de 2000, criado pelo Ministério da Educação e 

do Desporto e Secretaria de Educação Básica. 

Para garantir o suporte técnico-pedagógico ao corpo técnico, docente e discentes da 

rede municipal de ensino a Secretaria Municipal de Educação/SEMED, dispõe da 

coordenação do Departamento da Educação de Jovens e Adultos e da coordenação de 

educação especial que desenvolvem formação continuada, regularmente, para os profissionais 

da área, bem como atendimento específico aos alunos, incluindo àqueles com deficiências.  
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A rede municipal de ensino de São Miguel do Guamá possui atualmente um total de 

98 professores atuantes na Educação de Jovens e Adultos, dos quais: 01 tem magistério 

normal, 80 são graduados, 14 são especialistas e 03 são mestres. 

 

TABELA 50: Demonstrativo de Escolaridade de Professores da Educação de Jovens e 

Adultos/2015. 

Total de professores da Educação de Jovens e Adultos 98 % 

Magistério Normal 01 1,0%  

Graduação  80 81,7% 

Especialização 14 14,3% 

Mestrado 03 3,0% 

Fonte: Departamento da Educação de Jovens e Adultos – 2015. 

 

A matrícula de Educação de Jovens e Adultos na forma integrada à Educação 

Profissional no município ainda não é realidade, assim, se faz necessário a implantação da 

mesma no município tanto para atender a demanda desse público alvo quanto para cumprir a 

meta 10 do Plano Nacional de Educação Lei Nº 13.005/2014. 

 

GRÁFICO 22: Percentual de matrícula de Educação de Jovens e Adultos na forma integrada 

à Educação Profissional. 

 
FONTE: http://www.observatoriodopne.org.br/-2015 

 

4.3.10.3. Estratégias para Cumprir a Meta da Educação de Jovens e Adultos Integrada no 

Município de São Miguel do Guamá 

 

1. Manter programa nacional de Jovens e adultos voltado à conclusão do ensino fundamental 

e a formação profissional inicial, de forma a estimular a conclusão da educação básica; 

 

http://www.observatoriodopne.org.br/
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2. Expandir as matrículas na educação de jovens e adultos, de modo a articular a formação 

inicial e continuada de trabalhadores com a educação profissional, objetivando a elevação do 

nível de escolaridade do trabalhador e da trabalhadora considerando as especificidades das 

populações itinerantes e do campo e das comunidades e quilombolas, inclusive na modalidade 

de educação à distância; 

 

3. Realizar avaliação (EMCCEJA), por meio de exames específicos, que permita aferir 

certificação do ensino fundamental, para jovens e adultos com mais de 15 (quinze) anos de 

idade; 

 

4. Fomentar a integração da educação de jovens e adultos com a educação profissional, em 

cursos planejados, de acordo com as características do público da educação de jovens e 

adultos e considerando as especificidades das populações itinerantes e do campo e das 

comunidades quilombolas, inclusive na modalidade da educação à distância; 

 

5. Implantar a EJA na modalidade educação profissional no ensino fundamental ampliando as 

oportunidades de associar o mundo do trabalho ao conhecimento escolar para as populações 

com baixo nível de escolaridade; 

 

6. Implantar programa nacional de reestruturação e aquisição de equipamentos voltados à 

expansão e à melhoria da rede física de escolas públicas que atuam na educação de jovens e 

adultos integrada à educação profissional, garantindo acessibilidade à pessoa com deficiência; 

bem como garantir a gratificação de 50% sobre o salário base para os profissionais da EJA; 

 

7. Diversificar o currículo da EJA, articulando a formação básica e a preparação para o mundo 

do trabalho de forma há organizar o tempo e o espaço pedagógico adequando às 

características desses alunos; 

 

8. Aderir ao Programa Nacional de Assistência ao estudante com promoções de ações de 

assistência social, financeira e de apoio psicopedagógico que contribuam para garantir o 

acesso, a permanência, a aprendizagem e a conclusão com êxito da educação de jovens e 

adultos integrando a educação profissional até o segundo ano de vigência do PME. 
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4.3.11 Educação Profissional  

 

De acordo com o PNE o Brasil deverá triplicar as matrículas da educação 

profissional técnica de nível, assegurando a qualidade da oferta e pelo menos 50% (cinquenta 

por cento) da expansão no segmento público.  

Meta XI do PNE. 

 

4.3.11.1 Meta XI do PNE 

META 11: Triplicar as matrículas da educação profissional técnica de nível médio, 

assegurando a qualidade da oferta e pelo menos 50% (cinquenta por cento) da expansão no 

segmento público. 

 

4.3.11.2 Análise da Situação Atual da Educação Profissional em São Miguel do Guamá 

 

GRÁFICO 23: Matrícula em Educação Profissional Técnica de Nível Médio.  

 
FONTE: http://www.observatoriodopne.org.br/-2015 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.observatoriodopne.org.br/-2015
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GRÁFICO 24: Matrícula em Educação Profissional Técnica de Nível Médio na Rede 

Pública.  

 
FONTE: http://www.observatoriodopne.org.br/-2015 

 

 

4.3.11.3 Estratégias para Cumprir a Meta da Educação Profissional no Município de São 

Miguel do Guamá. 

 

1. Fomentar a expansão de matrículas de Educação Profissional Técnica de Nível Médio na 

Rede Estadual, Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, levando em 

consideração a responsabilidade dos Institutos na ordenação territorial, sua vinculação com 

arranjos produtivos, sociais e culturais locais e regionais, bem como a interiorização da 

educação profissional; 

 

2. Construir pelo menos uma escola técnica profissionalizantes na zona urbana e uma na zona 

rural até 2018, possibilitando a expansão da oferta de Educação Profissional Técnica de Nível 

Médio nas redes públicas estaduais de ensino; 

3. Estimular a expansão da oferta de Educação Profissional Técnica de Nível Médio na 

modalidade de Educação presencial, com a finalidade de ampliar a oferta e democratizar o 

acesso à educação profissional pública e gratuita, assegurando padrão de qualidade; 

 

4. Estimular a expansão do estágio na educação profissional técnica de nível médio e do 

ensino médio regular, preservando-se seu caráter pedagógico integrado ao itinerário formativo 

do aluno, visando à formação de qualificações próprias da atividade profissional, à 

contextualização curricular e ao desenvolvimento da juventude; 

http://www.observatoriodopne.org.br/-2015
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5. Ampliar a oferta de programas de reconhecimento de saberes para fins de certificação 

profissional em nível técnico, estabelecendo até 2016a parceria com o SENAI, SESI, SESC, 

SENAR e CDL local. 

 

6. Elevar gradualmente a taxa de conclusão média dos cursos técnicos de Nível Médio na 

Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica para 90% (noventa por 

cento) e elevar, nos cursos presenciais, a relação de alunos (as) por professor para 20 (vinte); 

 

4.3.12 Educação Superior 

 

Em relação a presente meta, o Brasil tem apenas 30,3% da taxa bruta de matricula, 

25,3% na Região Norte e de apenas 19,1% no Estado do Pará. Quanto ao atendimento da 

população na faixa de 18 a 24 anos, tem-se apenas 20,1% no país, 14,6% na Região Norte e 

no Estado do Pará exatos 10,8%.  

4.3.12.1 Meta XII do PNE 

 

META 12: elevar a taxa bruta de matrícula na educação superior para 50% (cinquenta por 

cento) e a taxa líquida para 33% (trinta e três por cento) da população de 18 (dezoito) a 24 

(vinte e quatro) anos, assegurada à qualidade da oferta e expansão para, pelo menos, 40% 

(quarenta por cento) das novas matrículas, no segmento público. 

 

4.3.12.2 Análise da Situação Atual da Educação superior em São Miguel do Guamá 

 

A Universidade do Estado do Pará – UEPA CAMPUS XI localizada em São Miguel 

do Guamá é um do campus que faz parte da interiorização da Educação Superior no Estado do 

Pará. Localizada num estado de grandes dimensões geográficas e rica diversidade regional, a 

Universidade do Estado do Pará (UEPA) tem o desafio de levar ações que proporcionem 

desenvolvimento das comunidades de 144 municípios do Pará por meio da educação superior. 

Para cumprir essa missão a Universidade tem buscado a integração e cooperação 

com os municípios e instituições de ensino e pesquisa locais para garantir sua presença em 

todas as microrregiões do estado, com uma política de expansão do ensino superior público 

estadual para o interior. Essa proposta visa atender as demanda decorrentes do crescimento 
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das pequenas cidades do estado, pelo aumento dos alunos que concluíram a educação média, e 

a consequência procura por serviços que exigem a implantação de cursos superiores. 

Ao longo dos seus 15 anos de história, a UEPA expandiu sua área de atuação para o 

interior com a criação de 14 campi universitários, localizados em municípios estratégicos. 

Além disso, mantém convênios com outras prefeituras e com a Secretaria Estadual de 

Educação do Estado do Pará (SEDUC) para a oferta de cursos regulares de graduação e os 

programas de Educação à Distância ofertando cursos de graduação e qualificação. 

O Campus XI começou a funcionar em agosto de 1998, em convênio com a 

Prefeitura Municipal, ofertando o Curso de Formação de Professores para o Pré-Escolar e 1ª a 

4ª série do ensino fundamental, destinado a professores da rede municipal. 

Atualmente o Campus funciona em três turnos, com turmas de Matemática, Ciências 

Naturais (com habilitação em química, em física e em biologia), Letras e Filosofia. A 

instituição possui em sua estrutura: biblioteca climatizada, sala de informática, salas para 

estudo em grupo, sala de administração, sala de multimídia, cabines de estudo individual, sala 

com quadro digital, laboratórios de Bioquímica, Física, Informática e Linguagens. 

Além de palestras sobre os processos seletivos (PRISE e PROSEL), Feira 

Vocacional e Semana Acadêmica, o Campus realiza projetos de extensão de informática 

básica voltados para a terceira idade, informática avançada para a comunidade em geral, 

Projeto Adote um Aluno e Reciclagem de Papel. Outro destaque é o Projeto “Gravidez na 

Adolescência”, aprovado no programa Campus Avançado, que promove cursos para 

funcionários da área da saúde da Prefeitura Municipal. Através desta parceria, o Campus 

passou a atuar nas escolas de ensino fundamental do município com a realização de palestras 

sobre o tema do tema do projeto, além da execução do Projeto de Capacitação de Agentes 

Comunitários de Saúde em Recursos Hídricos. 

 

TABELA 51: Demonstrativo de demanda de Cursos de Graduação. 

Cursos Ano Total de alunos 

do município 

Alunos do 

município % 

Lic. Plena em Letras 2011 12 35% 

Lic. Plena em Letras 2013 08 14% 

Lic. Plena em Letras 2014 02 5% 

Lic. Plena em Matemática 2013 08 22,2% 

Lic. Plena em Matemática 2014 05 13,1% 

Lic. Plena em Biologia 2011 04 14,2% 

Lic. Plena em Química 2012 06 16,6% 

Lic. Plena em Filosofia 2010 21 77,7% 

Lic. Plena em Filosofia 2012 11 32,3% 
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Lic. Plena em Filosofia 2013 09 24,3% 

Lic. Plena em Pedagogia 2012 14 41,1% 

Lic. Plena em Pedagogia 2013 12 32,4% 

Lic. Plena em Pedagogia 2014 02 5,1% 

Lic. Plena em Letras- Portuguesa PARFOR 2012 02 5,2% 

Lic. Plena em Letras – L. Inglesa PARFOR 2013 00 00% 

Lic. Plena em Letras – L. Inglesa PARFOR 2013 00 00% 

Lic. Plena em Letras - Filosofia PARFOR 2013 01 0,2% 

Licenciatura Intercultural Indígena 2012 00 00% 

Fonte: Secretaria do Campus XI da UEPA – 2014. 

 

GRÁFICO 25: Taxa de escolarização bruta na Educação Superior da população de 18 a 24 

anos. 

 
FONTE: http://www.observatoriodopne.org.br/ - 2015 

  

 

GRÁFICO 26: Taxa de escolarização líquida ajustada na Educação Superior da população de 

18 a 24 anos. 

 
FONTE: http://www.observatoriodopne.org.br/ - 2015 

 

http://www.observatoriodopne.org.br/
http://www.observatoriodopne.org.br/
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4.3.12.3 Estratégias para Cumprir a Meta da Educação Superior no Município de São Miguel 

do Guamá 

 

1. Celebrar convênios com as instituições de nível superior públicas assegurando a inclusão 

dos jovens entre 18 e 24 anos na Educação Superior, bem como solicitar a implantação de 

polos permanentes da UFRA e UFPA até 2018 e a ampliação do número de vagas, nas 

universidades já existentes, em 20% até 2020 e 50% até 2025; 

 

2. Ampliar em 30% os cursos de nível superior de acordo com as demandas existentes 

mobilizando a população que faz parte da diversidade como as comunidades tradicionais e os 

deficientes a serem inseridos na Educação Superior até um ano após a aprovação do plano; 

 

3. Assegurar aos jovens universitários participação em convênios firmados entre a prefeitura e 

as universidades no que tange a experiência futura para o mercado de trabalho garantindo, de 

acordo com a necessidade de cada um, uma bolsa como apoio financeiro no prazo de 02 (dois) 

anos após a provação deste plano; 

 

4.  Solicitar junto aos órgãos responsáveis a oferta de um terço das vagas em cursos superiores 

no horário noturno até 01 (um) ano após a aprovação deste Plano; 

 

5. Solicitar a oferta de educação superior pública e gratuita prioritariamente para a formação 

de professores e professoras para a educação básica, priorizando as disciplinas Artes (Cênicas, 

Visual, Dança e Música), Língua Estrangeira (Inglês e Espanhol), Licenciatura em 

Computação e Licenciatura em Libras, bem como para atender ao déficit de profissionais em 

áreas específicas até o prazo mínimo de 02 (dois) anos após a aprovação deste plano; 

 

6. Elevar gradualmente a taxa de conclusão média dos cursos de graduação presenciais nas 

universidades públicas para 90% (noventa por cento), ofertar, no mínimo, um terço das vagas 

em cursos noturnos e elevar a relação de estudantes por professor (a) para 18 (dezoito), 

mediante estratégias de aproveitamento de créditos e inovações acadêmicas que valorizem a 

aquisição de competências de nível superior; 
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4.3.13 Qualidade da Educação Superior 

 

Em relação a presente meta a situação atual no país é de apenas 69,5% de docentes 

com mestrado e doutorado, bem como apenas 32,1% de docentes com doutorado, em relação 

à Região Norte temos 58,9% de docentes com mestrado e doutorado, segundo os dados do 

Censo da Educação Superior de 2012. Em relação ao Estado do Pará contamos com 67,9% de 

docentes com mestrado e doutorado e 26,9% de docentes com doutorado. 

 

4.3.13.1 Meta XIII do PNE 

 

META13: Elevar a qualidade da educação superior e ampliar a proporção de mestres e 

doutores do corpo docente em efetivo exercício no conjunto do sistema de educação superior 

para 75% (setenta e cinco por cento), sendo, do total, no mínimo, 35% (trinta e cinco por 

cento) doutores. 

 

4.3.13.2 Análise da Situação Atual da Qualidade da Educação Superior em São Miguel do 

Guamá. 

 

GRÁFICO 27: Percentual de funções docentes na Educação Superior com Mestrado e 

Doutorado. 

 
FONTE: http://www.observatoriodopne.org.br/-2015 

 

 

 

 

http://www.observatoriodopne.org.br/
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GRÁFICO 28: Percentual de funções docentes na Educação Superior com Doutorado. 

 
FONTE: http://www.observatoriodopne.org.br/-2015 

 

4.3.13.3 Estratégias para Cumprir a Meta da Qualidade da Educação Superior no Município 

de São Miguel do Guamá 

 

1. Aperfeiçoar o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior - SINAES, de que 

trata a Lei n
o
 10.861, de 14 de abril de 2004, fortalecendo as ações de avaliação, regulação e 

supervisão até o quinto ano de vigência deste plano; 

 

2. Ampliar a cobertura do Exame Nacional de Desempenho de Estudantes - ENADE, de 

modo a ampliar o quantitativo de estudantes e de áreas avaliadas no que diz respeito à 

aprendizagem resultante da graduação até o quarto ano de vigência deste plano; 

 

3. Elevar o padrão de qualidade das universidades, direcionando sua atividade, de modo que 

realizem, efetivamente, pesquisa institucionalizada, articulada a programas de graduação e 

pós-graduação, com ênfase nos campi do interior e stricto sensu e a efetivação de professores 

mestres e doutores; 

 

4. Fomentar a formação de consórcios entre instituições públicas de educação superior, com 

vistas a potencializar a atuação regional, inclusive por meio de plano de desenvolvimento 

institucional integrado, assegurando maior visibilidade nacional e internacional às atividades 

de ensino, pesquisa e extensão; 

 

http://www.observatoriodopne.org.br/
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5. Elevar gradualmente a taxa de conclusão média dos cursos de graduação presenciais nas 

universidades públicas, de modo a atingir 90% (noventa por cento) e, nas instituições 

privadas, 75% (setenta e cinco por cento), em 2020, e fomentar a melhoria dos resultados de 

aprendizagem, de modo que, em 5 (cinco) anos, pelo menos 60% (sessenta por cento) dos 

estudantes apresentem desempenho positivo igual ou superior a 60% (sessenta por cento) no 

Exame Nacional de Desempenho de Estudantes - ENADE e, no último ano de vigência, pelo 

menos 75% (setenta e cinco por cento) dos estudantes obtenham desempenho positivo igual 

ou superior a 75% (setenta e cinco por cento) nesse exame, em cada área de formação 

profissional; 

 

6. Promover a formação inicial e continuada dos (as) profissionais técnico-administrativos da 

educação superior. 

 

4.3.14 Pós-Graduação 

 

Em relação a presente meta os dados apresentados são bastante preocupantes para a 

Região Norte e para o Estado do Pará, pois o déficit de títulos de mestrado e doutorado é 

muito elevado, apontando enorme desafio aos programas de pós-graduação na Região Norte e 

do próprio Estado do Pará.   

 

4.3.14.1 Meta XIV do PME 

 

META 14: Elevar gradualmente o número de matrículas na pós-graduação stricto sensu, de 

modo a atingir a titulação anual de 60.000 (sessenta mil) mestres e 25.000 (vinte e cinco mil) 

doutores. 

 

4.3.14.2 Análise da Situação Atual da Pós-Graduação em São Miguel do Guamá 
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GRÁFICO 29: Número de títulos de Mestrado concedidos por ano. 

 
FONTE: http://www.observatoriodopne.org.br/-2015 

 

GRÁFICO 30: Número de títulos de Doutorado concedidos por ano. 

 
FONTE: http://www.observatoriodopne.org.br/-2015 

 

4.3.14.3. Estratégias para Cumprir a Meta da Pós-Graduação no Município de São Miguel do 

Guamá 

 

1. Expandir o financiamento da pós-graduação stricto sensu por meio das agências oficiais de 

fomento; 

2. Estimular a integração e a atuação articulada entre a Coordenação de Aperfeiçoamento de 

Pessoal de Nível Superior - CAPES e as agências estaduais de fomento à pesquisa; 

http://www.observatoriodopne.org.br/
http://www.observatoriodopne.org.br/
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3. Solicitar a expansão o financiamento estudantil por meio do Fies à pós-graduação stricto 

sensu; 

4. Ampliar e assegurar a oferta de programas de pós-graduação stricto sensu, especialmente os 

de doutorado, nos campi novos abertos em decorrência dos programas de expansão e 

interiorização das instituições superiores públicas;  

5. Ampliar o investimento na formação de doutores de modo a atingir a proporção de 6 (seis) 

doutores por 1.000 (mil) habitantes; 

6. Estimular a pesquisa aplicada, no âmbito das IES e das ICTs, de modo a incrementar a 

inovação e a produção e registro de patentes. 

7. Implementar ações para reduzir as desigualdades étnico-raciais e regionais e para favorecer 

o acesso das populações do campo e das comunidades indígenas e quilombolas a programas 

de mestrado e doutorado; 

 

4.3.15 Profissionais de Educação  

 

Em relação a presente meta verifica-se que o desafio do Pará é significativo, posto 

que um contingente expressivo de professores não possuem nível superior ou não são 

detentores do curso de licenciatura.  

Dentre os docentes percebe-se que existencial residual de professores com 

escolaridade limitada ao Ensino Fundamental. Verifica-se também que é expressivo o numero 

de professores sem formação de nível superior. 

Tais circunstâncias reforçam a importância da adoção de politicas efetivas para 

formação inicial dosprofessores em exercício nos Sistemas Estaduais e Municipais de 

Educação, cabendo destacar que a totalidade dos docentes em 2013, segundo dados do PNE, é 

de 83.614 professores e apenas 50,80% destes possuem a formação de nível superior 

adequada, temos que o esforço a ser despendido à necessidade de promover a formação de 

aproximadamente 42.000 docentes. 

 

4.3.15.1 Meta XV do PME 

Meta 15: Garantir, em regime de colaboração entre a União, os Estados, o Distrito Federal e 

os Municípios, no prazo de um ano de vigência deste PNE, política nacional de formação dos 
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profissionais da educação de que tratam os incisos I, II e III do Art. 61 da Lei nº 9.394, de 20 

de dezembro de 1996, assegurando-lhes a devida formação inicial, nos termos da legislação, e 

formação continuada em nível superior de graduação e pós-graduação, gratuita e na respectiva 

área de atuação. 

 

4.3.15.2 Análise da Situação Atual dos Profissionais de Educação em São Miguel do Guamá 

 

Atualmente no município de São Miguel do Guamá os profissionais da educação são 

regulamentados pela Lei Nº 205/2010 que dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreira e 

Remuneração dos Servidores. É nesta Lei que assegura a questão salarial, jornada de trabalho, 

gratificações e funções trabalhistas. 

No que se refere à formação dos profissionais da educação o município participa do 

PARFOR assegurando a formação dos professores e do Pró-Funcionário garantindo a 

formação dos profissionais de apoio. 

Vale ressaltar que as diretrizes das políticas referentes aos profissionais da educação 

estão ancoradas nos seguintes itens: formação da totalidade, jornada de trabalho, melhoria de 

condições de trabalho, política de salário e remuneração, organização de carreira e concurso 

público. 

Assim sendo, podemos considerar que a política nacional de formação dos 

profissionais da educação de que tratam os incisos I, II e III do Art. 61 da Lei nº 9.394, de 20 

de dezembro de 1996, assegurando-lhes a devida formação inicial, nos termos da legislação, e 

formação continuada em nível superior de graduação e pós-graduação, gratuita e na respectiva 

área de atuação se faz necessária para o desenvolvimento da educação guamaense. 

 

4.3.15.3 Estratégias para Cumprir a Meta dos Profissionais de Educação no Município de São 

Miguel do Guamá 

 

1. Assegurar prioritariamente aos professores que ainda possuem apenas o magistério como 

formação o acesso à graduação via PARFOR até dezembro de 2016 aumentando de 86% o 

número de professores graduados concursados para 100% até 2020; 

 

2. Aumentar de 26% para 51% o número de professores especialistas concursados, de 1% 

para 26% o número de professores com título de mestre até 2020, e assegurar o percentual 

mínimo de 25% dos professores concursados com título de doutor até 2025 garantindo a 
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licença formação com o recebimento integral de seus vencimentos de acordo com a legislação 

em vigor; 

 

3. Atuar, conjuntamente, com base em plano estratégico que apresente diagnóstico das 

necessidades de formação de profissionais da educação e da capacidade de atendimento, por 

parte de instituições públicas e comunitárias de educação superior existentes nos Estados, 

Distrito Federal e Municípios, e defina obrigações recíprocas entre os partícipes até 02 (dois) 

anos após a aprovação do Plano; 

 

4. Implantar, no prazo de 1 (um) ano de vigência desta Lei, política nacional de formação 

continuada para os (as) profissionais da educação de outros segmentos que não os do 

magistério, constituída  em regime de colaboração entre os entes federados; 

 

5. Instituir programa de concessão de bolsas de estudos para os professores das escolas 

públicas de educação básica, na área de Línguas Estrangeiras, contribuindo para seu ingresso 

nos cursos de mestrado e doutorado no prazo de 02 (dois) anos após a aprovação deste plano; 

 

6. Desenvolver modelos de formação docente para a educação profissional que valorizem a 

experiência prática, por meio da oferta, nas redes federal e estaduais de educação profissional, 

de cursos voltados à complementação e certificação didático-pedagógica de profissionais 

experientes; 

7. Consolidar o financiamento estudantil a estudantes matriculados em cursos de licenciatura 

com avaliação positiva pelo Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior - SINAES, 

na forma da Lei nº 10.861, de 14 de abril de 2004, inclusive a amortização do saldo devedor 

pela docência efetiva na rede pública de educação básica; 

 

8. Ampliar programa permanente de iniciação à docência a estudantes matriculados em cursos 

de licenciatura, a fim de aprimorar a formação de profissionais para atuar no magistério da 

educação básica. 

 

 

 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2004/Lei/L10.861.htm
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4.3.16 Formação 

 

Em relação a presente meta, relativamente aos docentes de Pós-Graduação, tem o 

atendimento da meta de formação de 50% demandará um enorme esforço, tendo em vista que, 

segundo dados obtidos junto ao observatório do PNE, apenas 13,20% dos professores 

possuem curso completo de Pós- Graduação e a situação do Estado do Pará se apresenta muito 

aquém das médias nacionais. 

 

4.3.16.1 Meta XVI do PME 

 

Meta 16: Formar, até o último ano de vigência deste PNE, 50% (cinquenta por cento) dos 

professores que atuam na educação básica em curso de pós-graduação stricto ou lato sensu em 

sua área de atuação, e garantir que os profissionais da educação básica tenham acesso à 

formação continuada, considerando as necessidades e contextos dos vários sistemas de ensino. 

 

 

4.3.16.2 Análise Situacional da Formação no município de São Miguel do Guamá 

A situação atual da formação de professores no Sistema Municipal de Educação, no 

município de São Miguel do Guamá é considerada como positiva para o contexto da 

valorização dos mesmos. 

A formação continuada dos profissionais em educação é um elemento inerente as 

políticas públicas voltadas a maior qualificação dos milhares de docentes em todo o território 

brasileiro. Esta necessidade ficou mais explícita a medida que os resultados obtidos por meio 

dos  indicadores avaliativos como a Prova Brasil, demonstrou índices baixíssimos quanto ao 

desempenho anual dos alunos ingressos na rede educacional do país. 

Evidente, que não basta apenas identificar os fatores que impedem o aumento de 

índices de melhor desempenho na aprendizagem de nossos alunos. Requer-se ainda que esses 

fatores sejam combatidos de formas articuladas nos mais diversos níveis e/ou modalidades de 

ensino. Os desafios são gigantescos, porém não impossíveis de serem alcançados e/ou 

superados. 

Neste painel, quando emergimos as singularidades nos mais de cinco mil municípios 

brasileiros, os resultados são ainda mais preocupantes. Pois, os efeitos obtidos demonstram 
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uma clara dissonância entre o que as entidades governamentais educacionais programam, em 

detrimento dos baixos índices de aproveitamento escolar apresentados pelos nossos alunos. 

Ante a este quadro, a formação continuada de professores transformou-se numa das 

metas prioritárias do governo central. Pois a baixa ou a má qualificação dos professores 

apenas contribuem para fortalecer este quadro preocupante, que a cada ano precariza a 

qualidade do ensino brasileiro. 

Nesse contexto, o município de São Miguel do Guamá, localizado na região norte do 

Estado Brasileiro, segundo o último censo realizado, possui atualmente 51.523 habitantes. 

Seu fomento econômico centra-se atividades extrativistas onde sua maior potência econômica 

gira em torno da fabricação de tijolos. A outra parte, corresponde ao emprego advindos da 

Prefeitura Municipal somada a uma pequena rede de comércio varejistas. 

Seu sistema educacional apresenta um total de 114 unidades de ensino, distribuída 

em 13 escolas de ensino fundamental, 07 unidades de ensino infantil, perfazendo um total de 

19 unidades de ensino, na zona urbana.  

Na zona rural, apresenta 94 escolas, sendo 04 escolas matrizes, subdivididas e 04 

escolas polos: Joana Gomes/Santana, José Ferreira/São Pedro do Crauateua, Santa 

Maria/Tatuaia e ProfªIzaura/Bela Vista. Dispõe ainda do polo Licurgo Peixoto, localizado na 

cidade, mas que também atende 40 unidades de ensino sediadas na zona rural, conforme 

quadro demonstrativo, abaixo: 

 

TABELA 52: Demonstrativo de escolas municipais. 

Fonte: SEMED 
 

Frente a este universo de unidades escolares, atualmente o corpo docente deste 

município constitui-se de 646 professores devidamente lotados. Destes, 85 atuam na educação 

infantil, 327 no ensino fundamental, 150 servidores temporários, 44 coordenadores 

pedagógicos e 40 ocupando cargos de direção e vice-direção. Conforme gráfico,  

 

 

QUADRO DEMONSTRATIVO 01 - DE ESCOLAS MUNICIPAIS 

ESCOLAS 

URBANAS 

ENSINO FUNDAMENTAL 13 

EDUCAÇÃO INFANTIL 07 

 

ESCOLAS DO 

CAMPO 

 

04 ESCOLAS 

MATRIZES 

PÓLO LICURGO PEIXOTO-ANEXAS 40 

PÓLO JOANA GOMES-SANTANA 13 

PÓLO JOSÉ FERREIRA-SP CRAUATEUA 14 

PÓLO SANTA MARIA-TATUAIA 15 

PÓLO PROFª IZAURA-BELA VISTA  12 

TOTAL 114 
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GRÁFICO 31: Demonstrativo do quadro de professores da municipal.                  

 
Fonte: Departamento de Recursos Humanos da SEMED e Comissão de PCCR – 2015. 

 

Com base nos levantamentos realizados pela Comissão do PCCR, o quadro funcional 

de professores, segundo o nível de ensino. Mostra que o sistema municipal de ensino, neste 

município, dispõe de 52 professores com formação de magistério, 325 graduados, 91 

especialistas, 03 mestres e nenhum doutor.  

Estas informações tem por base os períodos compreendidos entre os anos de 1999 a 

2014. Ou seja, num intervalo de 04 anos a formação continuada de professores tem sido muito 

pouco atrativa aos olhos dos docentes guamaenses. E na sua maioria, os professores que estão 

em fase de estudos conclusivos superiores dão-se mais por uma questão individualizada que 

por fomentação oriunda do sistema educacional local. 

Em termos percentuais o gráfico abaixo demonstra que: 

 

GRÁFICO 32: Demonstrativo do quadro de professores da rede municipal de acordo com a 

formação.                  

 

Fonte: Departamento de Recursos Humanos da SEMED e Comissão de PCCR – 2015. 
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No que tange aos professores em processo de formação continuada, ainda em fase de 

conclusão de estudos, ou seja, os graduandos. Os números mostram que dispomos de 82 

graduandos, 27 especializando, 06 mestrandos e nenhum doutor.  

Depreende-se daí que nosso sistema municipal de educação quanto à formação por 

nível de ensino é semelhante a uma pirâmide. Na base é constituída por um número 

expressivo de professores no ensino fundamental, seguido por uma camada de professores 

com formação no magistério, especialistas e mestres.  

O topo da mesma ficaria reservado aos professores doutores, contudo este número 

ainda é inexistente. Pois, não dispomos de professores doutores na rede municipal de ensino. 

Mesmo aqueles que já atingiram este nível de titularidade, hoje, não mais fazem parte do 

quadro de ensino. 

Fruto de uma política salarial que não atrai e nem estimula a permanência daqueles 

que com esforços pessoais consegue uma formação mais elevada. Portanto, o desafio não é 

apenas de estimular o crescimento progressivo de docentes graduados a uma formação pós-

graduada, mas também implementar uma política de valorização salarial para que este 

servidor possa permanecer na rede municipal de ensino. Preocupação esta, representado no 

gráfico abaixo: 

 

GRÁFICO 33: Demonstrativo do quadro de professores com formação em processo.                  

 

Fonte: Departamento de Recursos Humanos da SEMED e Comissão de PCCR – 2015. 
 

O desafio de aumentar gradativamente o número de professores graduados a pós-

graduados requer planejamento. Embora o município haja vinculado a programas federais de 

formação continuada de professores como o PARFOR. Este número, 70 (setenta) ainda é 

muito reduzido, porém já é um passo a ser dado neste sentido. 
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Destarte, o desafio é que num período de 10 anos no primeiro quinquênio: 

2014/2019, 40%, dos professores graduados, especializandos e mestrandos concluam seus 

estudos e no segundo quinquênio: 2020/2024, 60% possam fechar seus ciclos de conclusão de 

estudos. Se estas etapas forem alcançadas não apenas aumentará o número de professores 

graduados e pós-graduados, mas contribuirá também para a melhoria do ensino guamaense. 

Logo, em termos reais, com base nas informações da Comissão do PCCR o desafio é, 

portanto, implementar o números dispostos no quadro abaixo: 

 

TABELA 53: Demonstrativo de previsão para formação continuada de professores/decênio: 

2014/2024. 

FORMAÇÃO CONTINUADADE PROFESSORES – DECÊNIO:2014 à 2024 

 

NIVEL DE ENSINO 

 

Nº. 

2014/2019 2020/2024 

PREVISÃO 

PROJETADA 

 

% 

PREVISÃO 

PROJETAD

A 

 

% 

GRADUADOS  52 52 100% - - 

ESPECIALISTAS 289 116 40% 173 60% 

MESTRES  118 47 40% 71 60% 

DOUTORES 09 04 40% 05 60% 

Fonte: Comissão do PCCR – 2015. 

 

Em suma, as projeções dispostas no quadro acima são ambiciosas, mas realizáveis 

dentro de uma perspectiva que programe um elenco de ações que visem a melhor formação do 

professor. E dentre elas o estimulo e a criação de cultura formativa que promova nos docentes 

a importância significativa na sua formação acadêmica. Que não apenas o fator financeiro, 

mas também o reconhecimento da importância de estar constantemente vinculados a cursos 

periódicos capazes de mantê-los atentos a inovações didáticas e pedagógicas. Pois, quanto 

maior o número de professores qualificados, maiores também serão os resultados de suas 

ações. 

Por fim, que a formação continuada seja estabelecida sempre como uma necessidade 

e não apenas como uma obrigação governamental burocrática e administrativa, mas como 

elemento inerente à boa formação dos professores e em benefício de melhores desempenhos 

no âmbito educativo, este é o desafio maior que nosso Sistema Municipal de Ensino tem para 

com os seus profissionais. 
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GRÁFICO 34: Percentual de professores da Educação Básica com Pós-Graduação lato sensu 

ou stricto sensu. 

 
FONTE: http://www.observatoriodopne.org.br/-2015 
 

4.3.16.3. Estratégias da Formação no município de São Miguel do Guamá 

 

1. Consolidar e Implementar uma escola de  governo municipal para a formação  dos 

profissionais da Educação, definindo áreas prioritárias, instituições formadoras e processos de 

certificação  das atividades formativas no prazo de 02 (dois) anos após a aprovação deste 

plano; 

 

2. Instituir um programa de composição de acervo de obras didáticas, paradidáticas e de 

literatura e de dicionários, e programa específico de acesso a bens culturais, incluindo obras e 

materiais produzidos em Libras e em Braille, sem prejuízo de outros, a serem disponibilizados 

para os profissionais da educação da rede pública de educação básica, favorecendo a 

construção do conhecimento e a valorização da cultura da investigação até o prazo mínimo de 

02 (anos) após a aprovação deste plano; 

 

3. Fomentar a criação de um portal eletrônico para subsidiar a atuação dos professores e das 

professoras da educação básica municipal, disponibilizando gratuitamente materiais didáticos 

e pedagógicos suplementares, inclusive aqueles com formato acessível no prazo de 02 (dois) 

anos após a aprovação deste plano; 

 

http://www.observatoriodopne.org.br/
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4. Instituir a oferta de bolsas de  estudo  para pós-graduação stricto sensu prioritariamente aos 

professores da Educação Básica no prazo mínimo de 02 (dois) anos após a aprovação do 

plano; 

 

5. Instituir um crédito destinado a fortalecer a formação dos professores e das professoras das 

escolas públicas de educação básica, por meio da implementação das ações do Plano Nacional 

do Livro e Leitura e da instituição de programa nacional de disponibilização de recursos para 

acesso a bens culturais pelo magistério público no prazo mínimo de 06 (seis) meses após a 

aprovação deste plano; 

 

6. Realizar, em regime de colaboração, o planejamento estratégico para dimensionamento da 

demanda por formação continuada e fomentar a respectiva oferta por parte das instituições 

públicas de educação superior, de forma orgânica e articulada às políticas de formação dos 

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios; 

 

7. Consolidar política nacional de formação de professores e professoras da educação básica, 

definindo diretrizes nacionais, áreas prioritárias, instituições formadoras e processos de 

certificação  das atividades formativas; 

 

4.3.17 Valorização dos Profissionais do Magistério 

A presente meta integra ao Plano Municipal de Educação uma vez que assegura a 

valorização profissional aos profissionais do magistério, a reposição de perdas remuneratórias 

e inflacionarias visando equiparar a média salarial de outros profissionais com mesmo nível 

de ensino e carga horária. 

 

4.3.17.1 Meta XVII do PNE 

 

META 17: Valorizar os (as) profissionais do magistério das redes públicas de educação básica de 

forma a equiparar seu rendimento médio ao dos (as) demais profissionais com escolaridade 

equivalente, até o final do sexto ano de vigência deste PNE. 

4.3.17.2 Análise Situacional da Valorização dos Profissionais do Magistério no município de 

São Miguel do Guamá 
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A valorização dos profissionais do magistério das redes públicas de educação básica 

se faz necessária em decorrência do barateamento da profissão na perspectiva de equiparar o 

rendimento médio das demais profissões. Assim sendo, inicialmente os profissionais da 

educação guamaense devem ou deveriam estar com sua valorização profissional baseada na 

Lei do PisoNº 11.738, de 16 de julho de2008, é a lei que garante um valor (valor atual é de 

R$1.917,78) onde nenhum servidor do magistério no Brasil pode ganhar menos que um 

determinado valor estipulado pelo governo federal, e é corrigido anualmente no mês de 

janeiro (Art. 5º).  

Em nosso município o valor atual do piso salarial para 200 horas é de R$2.053,00, 

mas precisamos corrigir o nosso PCCR, pois ele garante a correção baseada no salário 

mínimo, o que está ferindo esta lei e lesando assim os servidores do magistério; 

A Lei Nº 205/2010 – PCCR é a lei que assegura agratificação de nível superior 

(35%); pós-graduação (5%); gratificação para a categoria de apoio (10%); interiorização 

(15%); direção de escola (gratificação de acordo com a tipologia das escolas, variando de 

R$200,00 a R$400,00); coordenação pedagógica (15%); hora atividade para os professores 

(20%), que infelizmente após 05 anos de criação desta lei pouco tem-se cumprido no que 

tange os direitos dos servidores da educação.  

No que se refere à formação continuada o Plano Nacional de Formação dos 

Professores da Educação Básica- PARFOR via Decreto Nº 6.755, de 29 de janeiro de 2009 

que garante formação de licenciatura plena para os profissionais do magistério que não têm 

graduação ou que estão trabalhando em uma área diferente de sua atuação, conforme afirma: 

 
Art. 2º, VIII - a importância do docente no processo educativo da escola e de sua 

valorização profissional, traduzida em políticas permanentes de estímulo à 

profissionalização, à jornada única, à progressão na carreira, à formação continuada, 

à dedicação exclusiva ao magistério, à melhoria das condições de remuneração e à 

garantia de condições dignas de trabalho;  

IX - a equidade no acesso à formação inicial e continuada, buscando a redução das 

desigualdades sociais e regionais;  

 

 Atualmente em nosso município existem muitos profissionais do magistério que 

estão cursando ou já concluíram uma determinada licenciatura plena, mas infelizmente muito 

pouco ou nada é feito pelo nosso município como contrapartida pelo governo municipal para 

ajudar essas pessoas, portanto os governos precisam ajudar na formação profissional. Essa 

qualificação tem obrigatoriedade dos governos em cumpri-la, em quase todas as leis que 

regem a educação brasileira, inclusive na Lei Nº 205/2010 (PCCR), Art. 3º parágrafo I. 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2011.738-2008?OpenDocument
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O Plano de Desenvolvimento da Educação – PDE tem como objetivo promover 

ações que viabilizam o desenvolvimento da Educação Básica assegurando a formação dos 

professores e o piso salarial nacional. 

A Lei Nº 13.005 de 24 de junho de 2014, que institui o Plano Nacional de Educação 

– PNE assegura na Meta XVII a valorização dos profissionais da educação. Dessa forma, 

valorizar os profissionais do magistério é investir de forma integrada na educação 

assegurando a qualidade do ensino e da aprendizagem.  

 

GRÁFICO 34: Razão entre salários dos professores da Educação Básica, na rede pública 

(não federal), e não professores, com escolaridade equivalente. 

 
FONTE: http://www.observatoriodopne.org.br/-2015 

 

4.3.17.3 Estratégias para cumprir a meta da Valorização dos Profissionais do Magistério no 

município de São Miguel do Guamá 

 

1. Estruturar as redes públicas de educação básica de modo que, até o início do terceiro ano de 

vigência deste PNE, 90% (noventa por cento), no mínimo, dos respectivos profissionais do 

magistério e 50% (cinquenta por cento), no mínimo, dos respectivos profissionais da 

educação não docentes sejam ocupantes de cargos de provimento efetivo e estejam em 

exercício nas redes escolares a que se encontrem vinculados; 

 

2. Constituir, por iniciativa do Ministério da Educação, até o final do primeiro ano de vigência 

deste PNE, fórum permanente, com representação da União, dos Estados, do Distrito Federal, 

dos Municípios e dos trabalhadores da educação, para acompanhamento da atualização 

http://www.observatoriodopne.org.br/
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progressiva do valor do piso salarial nacional para os profissionais do magistério público da 

educação básica; 

 

3. Constituir como tarefa do fórum permanente o acompanhamento da evolução salarial por 

meio de indicadores da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios - PNAD, 

periodicamente divulgados pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - 

IBGE; 

 

4. Implementar, no âmbito da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, 

planos de Carreira para os (as) profissionais do magistério das redes públicas de educação 

básica, observados os critérios estabelecidos na Lei n
o
 11.738, de 16 de julho de 2008, com 

implantação gradual do cumprimento da jornada de trabalho em um único estabelecimento 

escolar; 

 

5. Ampliar a assistência financeira específica da União aos entes federados para 

implementação de políticas de valorização dos (as) profissionais do magistério, em particular 

o piso salarial nacional profissional. 

 

6. Assegurar a hora atividade de todos os professores da educação básica no PCCR 

determinando que a mesma deve ser cumprida preferencialmente na escola.  

 

 

4.3.18 Planos de Carreira 

Apresente meta integra o Plano Municipal de Educação, porém contempla nível 

educacional de responsabilidade da União, cabendo ao Estado, atuação suplementação e/ou 

colaborativa para atendimento da referida meta estabelecida pela Lei nº 13.005/2014. Para 

fins de organização de carreira com níveis de progressão e promoção por tempo de serviço e 

formação continuada com reconhecimento salarial. 

 

4.3.18.1 Meta XVIII do PNE: 

 

META18: Assegurar, no prazo de 2 (dois) anos, a existência de planos de Carreira para os 

(as) profissionais da educação básica e superior pública de todos os sistemas de ensino e, para 

o plano de Carreira dos (as) profissionais da educação básica pública, tomar como referência 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2008/Lei/L11738.htm
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o piso salarial nacional profissional, definido em lei federal, nos termos do inciso VIII do Art. 

206 da Constituição Federal. 

 

4.3.18.2 Análise Situacional do Plano de Carreira no município de São Miguel do Guamá 

 

O Plano de Carreira do município encontra-se em reformulação com o intuito de 

construir a lei que assegura os direitos trabalhistas de todos os profissionais da educação da 

rede municipal de ensino. 

Vale ressaltar que já existe mais de 01 (um) ano que a Comissão do PCCR vem 

discutindo a respeito do Plano de Cargos Carreira e Remuneração, o qual hoje encontra-se 

com o poder executivo em análise jurídica. Após a análise do executivo o texto do PCCR será 

devolvido para a Comissão do PCCR e somente depois será encaminhado ao legislativo 

municipal. 

 

4.3.18.3 Estratégias para cumprir a meta do Plano de Carreira no município de São Miguel do 

Guamá 

 

1. Realizar anualmente, a partir do segundo ano de vigência deste PNE, por iniciativa do 

Ministério da Educação, em regime de colaboração, o censo dos (as) profissionais da 

educação básica de outros segmentos que não os do magistério; 

2. Implantar, nas redes públicas de educação básica e superior, acompanhamento dos 

profissionais iniciantes, supervisionados por equipe de profissionais experientes, a fim de 

fundamentar, com base em avaliação documentada, a decisão pela efetivação após o estágio 

probatório e oferecer, durante esse período, curso de aprofundamento de estudos na área de 

atuação do (a) professor (a), com destaque para os conteúdos a serem ensinados e as 

metodologias de ensino de cada disciplina; 

3. Implementação da comissão de gestão e acompanhamento do Plano de Cargos Carreira e 

Salário (PCCR); 

4. Implementação da jornada de 20, 30, 40 horas semanais que seja de forma integral 

inseridos nos cálculos no valor do piso salarial profissional municipal, para que não haja 

perda salarial; 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art206viii
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art206viii
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5. Assegurar e cumprir a hora atividade de todos os professores da educação básica no PCCR 

em vigor e na reformulação do PCCR Unificado que está em discussão no prazo máximo de 

dois meses; 

6. Assegurar a formação continuada gratuita para todos os profissionais da Educação; 

7. Garantir a licença remunerada para fins de estudo de 50% de frequência para especialização 

stricto sensu e de 100% para mestrado e doutorado (Art.67 inciso II da lei nº 93, 94/ 96 

LDB); 

8. Assegurar em até 30 dias a apresentação do PCCR pelo Poder Executivo ao Poder 

Legislativo, e discussão e aprovação em até 60 dias. 

9. Realização de concurso público para a educação após uma discussão ampla de todos os 

cargos que estiverem à disposição; 

10. Cumprimento da gratificação de deslocamento dos professores para a zona rural; 

11. Avaliação de desempenho dos profissionais da educação não seja definida com 

regulamento e sim por projeto de lei; 

12. Criação de uma comissão do poder executivo, legislativo, entidade sindical e sociedade 

civil organizada para acompanhamento dos repasses mensais para o INSS, bem como com a 

negociação dos anos que estão pendentes junto ao órgão previdenciário; 

13. Garantia de aposentadoria especial do professor, e não por tempo de contribuição; 

14. Desenvolver políticas, programas e ações efetivas, especificamente voltadas para a 

prevenção, atenção e atendimento à saúde e integridade física, mental e moral dos 

profissionais da educação, como condição da melhoria da qualidade do ensino; 

15. Realizar, por iniciativa do Ministério da Educação, a cada 02 (dois) anos a partir do 

segundo ano de vigência deste PNE, prova nacional para subsidiar os Estados, o Distrito 

Federal e os Municípios, mediante adesão, na realização de concursos públicos de admissão 

de profissionais do magistério da educação básica pública; 
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16. Prever, nos planos de Carreira dos profissionais da educação dos Estados, do Distrito 

Federal e dos Municípios, licenças remuneradas e incentivos para qualificação profissional, 

inclusive em nível de pós-graduação stricto sensu; 

4.3.19 Gestão Democrática 

A presente meta integra ao Plano Municipal de Educação do município de São 

Miguel do Guamá em que é preciso destacar que a obrigatoriedade da gestão democrática em 

relação ao ensino pressupõe a aproximação entre o que o texto da lei estabelece e o que se 

sabe fazer, no exercício do poder, em todos os aspectos, atingindo a todos os envolvidos: 

desde a família do estudante até os gestores da escola, chegando aos gestores da educação em 

nível macro. 

 

4.3.19.1 Meta XIX do PNE 

 

Meta 19: Garantir, em leis específicas aprovadas no âmbito da União, dos Estados, do 

Distrito Federal e dos Municípios, a efetivação da gestão democrática na educação básica e 

superior pública, informada pela prevalência de decisões colegiadas nos órgãos dos sistemas de 

ensino e nas instituições de educação, e forma de acesso às funções de direção que conjuguem mérito 

e desempenho à participação das comunidades escolar e acadêmica, observados a autonomia 

federativa e das universidades. 

 

4.3.19.2 Análise Situacional da Gestão Democrática no município de São Miguel do Guamá 

O Gestor escolar entendido como um líder e coordenador das atividades da escola, é 

um importante mediador no projeto pedagógico e das demais ações e atividades. Os sistemas de 

ensino, de maneira geral, atribuem ao diretor um conjunto de responsabilidades administrativas 

e pedagógicas. 

Além de exercer a liderança no ambiente escolar, o diretor deve incentivar novas 

lideranças, compartilhando compromissos e responsabilidades de forma criativa, visando à 

melhoria do processo e dos resultados educacionais. É importante que o (a) gestor (a) 

compreenda que o seu papel na escola deve ser o de líder democrático na coordenação dos 

processos pedagógico e educativo. 

Portanto, cabe-lhe a função de mediar à implementação dos espaços necessários às 

ações e das decisões compartilhadas na escola. Compete ao gestor, como liderança na escola, 

coordenar as ações, integrá-las, promover a participação das comunidades local e escolar na 
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consolidação de uma escola focada no sucesso e bem-estar do aluno e na realização dos sonhos, 

objetivos e metas coletivos. 

A história do processo de escolha democrática de dirigentes escolares começa no 

Brasil na década de 60, quando, nos colégios estaduais do Rio Grande do Sul, foram realizadas 

votações para diretor a partir das listas tríplices. Foi então que, no movimento da 

democratização, principalmente com o Fórum Nacional em Defesa da Escola Pública, a eleição 

direta tornou-se uma das importantes bandeiras da educação, e pela qual não foi incorporada, 

como outras (pelo menos em parte), nas legislações principais (Constituição e LDB). É por essa 

razão também que a história da eleição direta para diretores é marcada por constantes avanços e 

retrocessos, dependendo da vontade política de dirigentes, para se amparar em leis estaduais e 

municipais. 

Na Gestão Democrática o dirigente da escola só pode ser escolhido depois da 

elaboração de seu Projeto Político-Pedagógico. A comunidade que o eleger votará naquele que, 

na sua avaliação, melhor pode contribuir para implementação do PPP. Porém, existem outras 

formas de escolha de diretor, que são a realidade da maioria das escolas públicas do Brasil. 

Para entender melhor o que significa eleições diretas para a direção da escola, é 

importante conhecer essas outras formas de escolhas, que são: nomeação, concurso, carreira, 

eleição e esquema misto. (SEED, 1998 p. 69) 

 Nomeação: O diretor é escolhido pelo chefe do Poder Executivo, estando a direção no 

mesmo esquema dos denominados „cargos de confiança‟. Nessa condição, o diretor pode ser 

substituído a qualquer momento, de acordo com o momento político e a conveniência, por isso 

é comum a prática clientelista. 

 Concurso: O diretor é escolhido por meio de uma prova, geralmente escrita e de caráter 

conteudista, e também prova de títulos. Dessa forma se impede o apadrinhamento/clientelismo, 

mas isso não confere a liderança do diretor diante da comunidade que o integra. Assim, o 

diretor pode não corresponder aos objetivos educacionais e políticos da escola, não tendo 

grande compromisso com as formas da gestão democrática, mesmo que isso não seja regra. 

 Carreira: O diretor surge da própria instituição que o integra, por meio de seu plano de 

carreira, fazendo especializações na área de administração e gestão, entrando naturalmente no 

cargo. Essa forma caracteriza o diretor apenas por suas habilidades técnicas, esquecendo-se a 

parte política fundamental para um dirigente-educador. 

 Eleição: O diretor é escolhido pela eleição, que se baseia na vontade da comunidade 

escolar, por voto direto, representativo, por escolha uninominal ou, ainda por listas tríplices ou 

plurinominais. Essa é a maneira que mais favorece o debate democrático na escola, o 

http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=F%C3%B3rum_Nacional_em_Defesa_da_Escola_P%C3%BAblica&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Raz%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Nomea%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Concurso
http://pt.wikipedia.org/wiki/Carreira
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compromisso e a sensibilidade política por parte do diretor, além de permitir a cobrança e a co-

responsabilidade de toda a comunidade escolar que participou do processo de escolha. 

 Esquema misto: O diretor é escolhido por diferentes combinações. Por exemplo, 

mesclando provas de conhecimento com a capacidade de liderança e administração, ou então 

decidido em conselhos menores da escola. Nesses esquemas mistos é comum a comunidade 

participar em alguma parte do processo, o que possibilita um maior vínculo do diretor com a 

escola. 

O município de São Miguel do Guamá regulariza a escolha para gestor escolar através 

da Lei nº 164/09 que cria o Sistema Municipal de educação, na Seção VI,Art. 38 que trata das 

eleições de direção e vice - direção das unidades escolares de rede municipal. Na qual indica os 

critérios e formação legal do pleito. 

O Conselho Escolar (CE) é um colegiado formado por membros de todos os 

segmentos da comunidade escolar com a função de gerir coletivamente a escola. Com suporte 

na LDB, lei nº 9394/96 no Artigo 14, que trata dos princípios da Gestão Democrática no inciso 

II – "participação das comunidades escolar e local em conselhos escolares ou equivalentes", 

esses conselhos devem ser implementados para se ter uma gestão democrática. 

Dessa forma, os Conselhos Escolares podem servir somente para discutir problemas 

burocráticos, ser compostos apenas por professores e diretor(a), como um „Conselho de 

Classe‟, mas se estiver dentro dos princípios da Gestão Democrática esse Conselho terá que 

discutir politicamente os problemas reais da escola e do lugar que ela está inserida com a 

participação de todos os sujeitos do processo. Para que se garanta a constituição de um 

Conselho Escolar com essas características, Antunes (SEED, 1998) aponta alguns parâmetros 

importantes a serem considerados: 

 Natureza do Conselho Escolar: Deve ser deliberativa, consultiva, normativa e 

fiscalizadora. 

 Atribuições fundamentais: Elaborar seu regimento interno; elaborar, aprovar, 

acompanhar e avaliar o projeto político-pedagógico; criar e garantir mecanismos de 

participação efetiva e democrática da comunidade escolar; definir e aprovar o plano de 

aplicação financeiros da escola; participar de outras instâncias democráticas, como conselhos 

regionais, municipais, e estaduais da estrutura educacional, para definir, acompanhar e 

fiscalizar políticas educacionais. 

 Normas de funcionamento: O Conselho Escolar deverá se reunir periodicamente, 

conforme a necessidade da escola, para encaminhar e dar continuidade aos trabalhos aos quais 

http://pt.wikipedia.org/wiki/LDB
http://pt.wikipedia.org/wiki/Gest%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Conselho
http://pt.wikipedia.org/wiki/Conselho
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se propôs; a função do membro do CE não será remunerada; serão válidas as deliberações 

tomadas por metade mais um dos votos dos presentes da reunião. 

Composição: Todos os segmentos existentes na comunidade escolar deverão estar 

representados no CE, assegurada a paridade (número igual de representantes por segmento); o 

diretor é membro nato do conselho. 

 Processo de escolha dos membros: A eleição dos membros e suplentes deverá ser 

feita na unidade escolar, por votação direta, secreta e facultativa. 

 Presidência do Conselho Escolar: Qualquer membro efetivo do conselho poderá ser 

eleito seu presidente, desde que esteja em pleno gozo de sua capacidade civil. 

O município de São Miguel do Guamá, atualmente tem 48 conselhos escolares, 

legalmente formados através das eleições realizadas nos estabelecimentos de ensino com apoio 

da SEMED. 

No que se refere à eleição direta para a escolha de diretores de escolas já existe a lei 

municipal Lei Nº 164/2009, a qual foi alterada pela Lei de Nº 287 que dispõe sobre a alteração 

do ART. 30 da Lei anterior. Esta Lei dispõe sobre a formação dos profissionais que podem 

atuar na gestão escolar. 

 

4.3.19.3 Estratégias para cumprir a meta da Gestão Democrática no município de São Miguel 

do Guamá 

 

1. Priorizar o repasse de transferências voluntárias da União na área da educação para os entes 

federados que tenham aprovado legislação específica que regulamente a matéria na área de 

sua abrangência, respeitando-se a legislação nacional, e que considere, conjuntamente, para a 

nomeação dos diretores e diretoras de escola, critérios técnicos de mérito e desempenho, bem 

como a participação da comunidade escolar; 

 

2. A eleição para gestor escolar será gradativa de acordo com a autorização das escolas 

Municipais a partir de agosto de 2015. 

 

3. Ampliar os programas de apoio e formação aos (às) conselheiros (as) dos conselhos de 

acompanhamento e controle social do FUNDEB, dos conselhos de alimentação escolar, dos 

conselhos regionais e de outros e aos (às) representantes educacionais em demais conselhos 

de acompanhamento de políticas públicas, garantindo a esses colegiados recursos financeiros, 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Presid%C3%AAncia
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espaço físico adequado, equipamentos e meios de transporte para visitas à rede escolar, com 

vistas ao bom desempenho de suas funções; 

 

4. Incentivar os Estados, o Distrito Federal e os Municípios a constituírem Fóruns 

Permanentes de Educação, com o intuito de coordenar as conferências municipais, estaduais e 

distrital bem como efetuar o acompanhamento da execução deste PNE e dos seus planos de 

educação; 

 

5. Instituir em caráter de urgência os grêmios estudantis e associações de pais, assegurando-se 

lhes, inclusive, espaços adequados e condições de funcionamento nas escolas e fomentando a 

sua articulação orgânica com os conselhos escolares, por meio das respectivas representações; 

 

6. Garantir a constituição e o fortalecimento de conselhos escolares e conselhos municipais de 

educação, como instrumentos de participação e fiscalização na gestão escolar e educacional, 

inclusive por meio de programas de formação de conselheiros, assegurando-se condições de 

funcionamento autônomo; 

 

7. Desenvolver programas de formação de diretores e gestores escolares, bem como aplicar 

prova nacional específica, a fim de subsidiar a definição de critérios objetivos para o 

provimento dos cargos, cujos resultados possam ser utilizados por adesão; 

8. Favorecer processos de autonomia pedagógica, administrativa e de gestão financeira nos 

estabelecimentos de ensino; 

 

4.3.20 Financiamento da Educação 

O financiamento tem papel relevante na área educacional na medida em que se 

constitui uma condição básica para a implementação de todas as suas ações e proposta. 

Considera-se nesse contexto, que Estados, Distrito Federal e Municípios encontram-se 

totalmente envolvidos no movimento nacional oriundo das metas do PNE, inclusive sendo 

instalados a adequar ou confeccionar Planos decenais de Educação alinhados às diretrizes, 

metas e estratégias definidas nacionalmente (art. 8º da Lei nº 13.003/2014) 

 

 

 



132 
 

4.3.20.1 Meta XX do PNE: 

 

Meta 20: Ampliar o investimento público em educação de forma a atingir, no mínimo, o 

patamar de 7% (sete por cento) do Produto Interno Bruto - PIB do País no quinto ano de 

vigência desta Lei e, no mínimo, o equivalente a 10% (dez) por cento do PIB ao final do 

decênio. 

 

4.3.20.2 Análise Situacional do Financiamento da Educação no município de São Miguel do 

Guamá 

Desde o lançamento do Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE), todas as 

transferências voluntárias e assistência técnica do MEC aos municípios, estados e Distrito 

Federal estão vinculadas à elaboração do Plano de Ações Articuladas (PAR). No plano, o 

gestor descreve o tipo de apoio que o estado ou município necessita, ao detalhar um conjunto 

de ações. Todos os que elaboraram o PAR podem receber assistência técnica e/ou financeira 

do MEC em diversas áreas, como por exemplo, construção de creches e melhoria do 

transporte escolar. 

A partir da aprovação do PAR, os dirigentes assinam termo de cooperação técnica. 

As ações de assistência técnica serão implementadas pelo Ministério da Educação até 2011. Já 

as ações de assistência financeira, sendo aprovadas, são realizadas por meio de convênio, um 

para cada ano. Os gestores devem acessar o Sistema Integrado de Planejamento, Orçamento e 

Finanças do Ministério da Educação - SIMEC periodicamente para acompanhar o trâmite do 

PAR do seu estado ou município. 

Em relação às transferências obrigatórias do MEC aos entes federados, como a da 

merenda escolar, do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica – 

FUNDEB e do Programa Dinheiro Direto na Escola, o repasse é direto, feito com base no 

censo escolar realizado no ano anterior ao do atendimento. Atenção: os estados e municípios 

precisam apresentar as prestações de contas no prazo pré-determinado para não deixar de 

receber nenhuma parcela dos recursos. 

a) Transferências Constitucionais 

No que se refere às transferências constitucionais podemos destacar o Fundo de 

Desenvolvimento da Educação Básica – FUNDEB. O Fundo de Manutenção e 

Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – 



133 
 

FUNDEB foi criado pela Emenda Constitucional nº 53/2006 e regulamentado pela Lei nº 

11.494/2007 e pelo Decreto nº 6.253/2007, em substituição ao Fundo de Manutenção e 

Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério - Fundef, que 

vigorou de 1998 a 2006. 

É um fundo especial, de natureza contábil e de âmbito estadual (um fundo por estado 

e Distrito Federal, num total de vinte e sete fundos), formado, na quase totalidade, por 

recursos provenientes dos impostos e transferências dos estados, Distrito Federal e 

municípios, vinculados à educação por força do disposto no Art. 212 da Constituição Federal. 

Além desses recursos, ainda compõe o FUNDEB, a título de complementação, uma parcela de 

recursos federais, sempre que, no âmbito de cada Estado, seu valor por aluno não alcançar o 

mínimo definido nacionalmente. Independentemente da origem, todo o recurso gerado é 

redistribuído para aplicação exclusiva na educação básica. 

Com vigência estabelecida para o período 2007-2020, sua implantação começou em 

1º de janeiro de 2007, sendo plenamente concluída em 2009, quando o total de alunos 

matriculados na rede pública foi considerado na distribuição dos recursos e o percentual de 

contribuição dos estados, Distrito Federal e municípios para a formação do Fundo atingiu o 

patamar de 20%. 

Os recursos do FUNDEB devem ser empregados exclusivamente em ações de 

manutenção e de desenvolvimento da educação básica pública, particularmente na valorização 

do magistério, devendo ser subdivididos para aplicação, da seguinte forma: 

1- Parcela mínima de 60% do FUNDEB 

Calculada sobre o montante anual dos recursos creditados na conta no exercício, a 

parcela mínima de 60% do Fundo deve ser destinada à remuneração dos profissionais do 

magistério em efetivo exercício na educação básica pública, com vínculo contratual em 

caráter permanente ou temporário com o Estado, Distrito Federal ou Município, regido tanto 

por regime jurídico específico do ente governamental contratante quanto pela Consolidação 

das Leis do Trabalho (CLT). 

A remuneração compreende o total de pagamentos devidos aos profissionais do 

magistério da educação em decorrência do efetivo exercício em cargo, emprego ou função, 

integrantes da estrutura, quadro ou tabela de servidores do Estado, Distrito Federal ou 

Município, conforme o caso, inclusive os encargos sociais incidentes, de responsabilidade do 

empregador. 
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De modo geral, os itens que compõem a remuneração, para fins da aplicação do 

mínimo de 60% do FUNDEB, incluem: Salário ou vencimento; 13º salário, inclusive 13º 

salário proporcional; 1/3 de adicional de férias; Férias vencidas, proporcionais ou antecipadas; 

Gratificações inerentes ao exercício de atividades ou funções de magistério, inclusive 

gratificações ou retribuições pelo exercício de cargos ou funções de direção ou chefia; Horas 

extras, aviso prévio, abono; Salário família, quando as despesas correspondentes recaírem 

sobre o empregador; Encargos sociais (Previdência e FGTS) devidos pelo empregador, 

correspondentes à remuneração paga na forma dos itens anteriores, observada a legislação 

aplicável à matéria. 

Não deve compor a remuneração, para fins de cumprimento da aplicação mínima de 

60% do FUNDEB, as despesas realizadas a título de: Auxílio-transporte ou apoio equivalente 

destinado a assegurar o deslocamento do profissional de ida e volta para o trabalho; Auxílio-

alimentação ou apoio equivalente; Apoio financeiro para aquisição de vestuário utilizado no 

trabalho ou benefício equivalente; Assistência social, médica, psicológica, farmacêutica, 

odontológica oferecida diretamente pelo empregador ou mediante contratação de serviços 

oferecidos por entidades especializadas, sob a forma de planos de saúde ou assemelhados, em 

suas variadas modalidades e formas de pagamento e cobertura; Previdência complementar; 

PIS/PASEP; Serviços de terceiros, ainda que contratados para substituição de profissionais do 

magistério. 

Os professores terceirizados (vinculados a cooperativas ou a outras entidades), que 

eventualmente estejam atuando sem vínculo contratual direto (permanente ou temporário) 

com o Estado, Distrito Federal ou Município a que prestam serviços, não poderão ser 

remunerados com a parcela de recursos vinculada à remuneração do magistério, pois esses 

recursos não se destinam ao pagamento de serviços de terceiros, cuja contratação se dá por 

meio de processo licitatório próprio. Ressalta-se que o ingresso na carreira de magistério deve 

dar-se por meio de concurso público de provas e títulos, conforme estabelecem a Constituição 

Federal (Art. 37, II) e a LDB (Art. 67, I). 

Compreende os professores e os profissionais que exercem as seguintes atividades de 

suporte e assessoramento pedagógico, em apoio à docência: Direção ou administração escolar, 

Planejamento, Inspeção, Supervisão, Orientação educacional e Coordenação pedagógica. 

Definição detalhada encontra-se na Resolução Nº 01/2008, do Conselho Nacional de 

Educação. Corresponde à atuação efetiva no desempenho das atividades ou funções de 

magistério, associada a sua regular vinculação contratual, em caráter temporário ou 

permanente, definida em instrumento próprio, com o ente governamental que o remunera, não 
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sendo descaracterizada por eventuais afastamentos temporários previstos em lei, com ônus 

para o empregador, que não impliquem rompimento da relação contratual existente, como 

férias, licença gestante ou paternidade, licença para tratamento de saúde, entre outras. 

 

2- Parcela de até 40% do recurso do FUNDEB  

Cumprida a exigência mínima relacionada à garantia de 60% para remuneração do 

magistério, os recursos restantes (de até 40% do total) devem ser direcionados para despesas 

diversas consideradas como de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (MDE), realizadas 

na educação básica, na forma prevista no artigo 70 da Lei nº 9.394/96 (LDB), observado o 

seguinte critério por ente governamental: 

 Estados: despesas com MDE no âmbito dos ensinos fundamental e médio; 

 Distrito Federal: despesas com MDE no âmbito da educação infantil e dos ensinos 

fundamental e médio; 

 Municípios: despesas com MDE no âmbito da educação infantil e do ensino 

fundamental. 

Nas situações em que os governos estaduais e municipais mantiverem convênios com 

instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas, na forma prevista no Art. 8º, §§ 1º, 

3º e 4º, da Lei nº 11.494/2007, os repasses de recursos do FUNDEB a essas instituições, à 

conta desses convênios, deverão originar-se dessa parcela de 40% do Fundo. 

O conjunto de despesas com MDE nas quais essa parcela de 40% do FUNDEB deve 

ser aplicada, compreende: 

a) Remuneração e aperfeiçoamento do pessoal docente e dos profissionais da 

educação, contemplando: 

 Remuneração e capacitação, sob a forma de formação continuada, de 

trabalhadores da educação básica, com ou sem cargo de direção e chefia, incluindo os 

profissionais do magistério e outros servidores que atuam na realização de serviços de apoio 

técnico-administrativo e operacional, nestes incluída a manutenção de ambientes e de 

instituições do respectivo sistema de ensino básico. Como exemplo, tem-se o auxiliar de 

serviços gerais (manutenção, limpeza, segurança, preparação da merenda, etc.), o auxiliar de 

administração (serviços de apoio administrativo), o(a) secretário(a) da escola, entre outros 

lotados e em exercício nas escolas ou órgão/unidade administrativa da educação básica 

pública; 

 Remuneração do (a) Secretário (a) de Educação do respectivo ente governamental 

(ou dirigente de órgão equivalente) somente se a atuação deste dirigente se limitar à educação 
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e no segmento da educação básica que compete ao ente governamental oferecer 

prioritariamente, na forma do Art. 211, §§ 2º e 3º, da Constituição Federal. 

 Formação inicial e/ou continuada de professores da educação básica, sendo: 

 Formação inicial – relacionada à habilitação para o exercício profissional da 

docência, em conformidade com o disposto no Art. 62 da LDB, que estabelece, para 

os docentes da educação básica, exigência de formação em nível superior (licenciatura 

plena, na área exigida), e admite como formação mínima, a de nível médio, 

modalidade normal, para o exercício da docência na educação infantil e nas séries 

iniciais do ensino fundamental; 

 Formação continuada – voltada para a atualização, expansão, sistematização e 

aprofundamento dos conhecimentos, na perspectiva do aperfeiçoamento profissional 

que, de forma contínua, deve ser promovido pelos Estados, Distrito Federal e 

Municípios mediante programas com esse objetivo, assegurados nos respectivos 

Planos de Carreira e Remuneração do Magistério. 

 Os profissionais que atuam na assistência social, médico-odontológica, farmacêutica e 

psicológica, oferecidas aos alunos da educação básica, não poderão ser remunerados e 

capacitados com os recursos do FUNDEB. 

b) Aquisição, manutenção, construção e conservação de instalações e de 

equipamentos necessários ao ensino 

 Aquisição de imóveis já construídos ou de terrenos para construção de prédios 

destinados à escolas ou aos órgãos do sistema de ensino básico; 

 Ampliação, conclusão e construção de prédios, poços, muros e quadras de 

esportes nas escolas e outras instalações físicas de uso exclusivo da educação básica; 

 Aquisição de mobiliário e equipamentos voltados para o atendimento exclusivo 

das necessidades da educação básica pública (carteiras e cadeiras, mesas, armários, 

mimeógrafos, retroprojetores, computadores e periféricos, televisores, antenas, etc.); 

 Manutenção dos equipamentos existentes (máquinas, móveis, equipamentos 

eletroeletrônicos, etc.), inclusive com aquisição de produtos/serviços necessários ao seu 

funcionamento (tintas, graxas, óleos, combustíveis, energia elétrica, assistência técnica, 

serviços elétricos, mecânicos, hidráulicos, reparos, reformas, reposição de peças, revisões, 

etc.); 
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 Reforma total ou parcial de instalações físicas (rede elétrica, hidráulica, estrutura 

interna, pintura, cobertura, pisos, muros, grades etc.) das instituições de ensino da educação 

básica. 

c) Uso e manutenção de bens vinculados ao sistema de ensino 

 Aluguel de imóveis e de equipamentos; 

 Manutenção de bens e de equipamentos (mão de obra especializada, materiais e 

peças de reposição diversas, lubrificantes, combustíveis, reparos, etc.); 

 Conservação das instalações físicas utilizadas na educação básica (reparos, 

limpeza, etc.); 

 Despesas com serviços de energia elétrica, água e esgoto, serviços de 

comunicação e informática, etc. 

 d) Levantamentos estatísticos, estudos e pesquisas visando pricipalmente ao 

aprimoramento da qualidade e à expansão do ensino; 

 Levantamentos estatísticos (relacionados ao sistema de ensino) objetivando o 

aprimoramento da qualidade e a expansão da educação básica; 

 Organização de banco de dados, realização de estudos e pesquisas que visem à 

elaboração de programas, planos e projetos voltados à educação básica. 

e) Realização de atividades–meio necessárias ao funcionamento do ensino. 

 Despesas inerentes ao custeio das diversas atividades relacionadas ao adequado 

funcionamento dos estabelecimentos de ensino da educação básica, entre as quais pode-se 

destacar: serviços diversos (vigilância, limpeza e conservação, entre outros), aquisição do 

material de consumo utilizado nas escolas e demais órgãos do sistema (papel, lápis, canetas, 

grampos, colas, fitas adesivas, gizes, cartolinas, água, produtos de higiene e limpeza, tintas, 

etc.). 

f) Concessão de bolsas de estudo a alunos de escolas públicas e privadas na LDB 

encontra-se prevista esta forma de concessão, comumente utilizada no ensino superior. No 

FUNDEB, entretanto, por contemplar o nível básico de ensino, de garantia constitucional 

integralmente gratuita a todos os cidadãos, não é prevista tal concessão aos alunos 

beneficiários matriculados na educação infantil e nos ensinos fundamental ou médio. 

 g) Amortização e custeio de operações de crédito destinadas a atender ao disposto 

nos itens acima. 

 Quitação de empréstimos (principal e encargos) destinados a investimentos em 

educação básica pública (financiamento para construção de escola do ensino fundamental, por 

exemplo). 
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h) Aquisição de material didático-escolar e manutenção de transporte escolar 

 Aquisição de materiais didático-escolares diversos destinados a apoiar o trabalho 

pedagógico na escola (material desportivo utilizado nas aulas de educação física; acervo da 

biblioteca da escola, tais como livros, Atlas, dicionários, periódicos, etc.; lápis, borrachas, 

canetas, cadernos, cartolinas, colas, etc.); 

 Aquisição de veículos escolares apropriados ao transporte de alunos na zona rural, 

devidamente equipados e identificados como de uso específico nesse tipo de transporte, em 

observância ao disposto no Código Nacional de Trânsito (Lei nº 9.503, de 23.09.97). Os tipos 

de veículos destinados ao transporte de alunos, desde que apropriados ao transporte de 

pessoas, devem se encontrar licenciados pelos competentes órgãos encarregados da 

fiscalização e dispor de todos os equipamentos obrigatórios, principalmente no que tange aos 

itens de segurança. Podem ser adotados tipos, modelos e marcas diferenciadas de veículos, em 

função da quantidade de pessoas a serem transportadas, das condições das vias de tráfego, 

entre outras, podendo, inclusive, ser adotados veículos de transporte hidroviário; 

 Manutenção de veículos utilizados no transporte escolar, garantindo-se tanto o 

pagamento da remuneração do(s) motorista(s) quanto dos produtos e serviços necessários ao 

funcionamento e conservação desses veículos, como combustíveis, óleos lubrificantes, 

consertos, revisões, reposição de peças, serviços mecânicos, etc.; 

 Locação de veículos para o transporte de alunos da zona rural, desde que essa 

solução se mostre mais econômica e o(s) veículo(s) a ser(em) locado(s) reúna(m) as condições 

necessárias a esse tipo de transporte, de forma idêntica às exigências a serem observadas em 

relação aos veículos próprios. 

 

3- Salário Educação  

 

As despesas custeadas com recursos do salário-educação devem estar enquadradas 

como programas, projetos e ações voltados para o financiamento da educação básica pública e 

que também pode ser aplicada na educação especial, desde que vinculada à educação básica. 

As despesas, conforme o inciso II do § 1º do Art. 15 da Lei nº 9.424/1996, serão 

realizadas para financiamento de programas, projetos e ações voltados para o 

desenvolvimento do ensino básico público. A Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, no 

Art. 70 da LDB, enumera as ações consideradas como de manutenção e desenvolvimento do 

ensino: 
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a. Remuneração e aperfeiçoamento do pessoal docente e dos profissionais da 

educação: Habilitação de professores leigos; Capacitação dos profissionais da 

educação (magistério e outros servidores em exercício na educação básica), por 

meio de programas de formação continuada; Remuneração dos profissionais da 

educação básica que desenvolvem atividades de natureza técnico-administrativa 

(com ou sem cargo de direção ou chefia) ou de apoio, como, por exemplo, o auxiliar 

de serviços gerais, Auxiliar de administração, o(a) secretário(a) da escola, etc., 

lotados e em exercício nas escolas ou órgão/unidade administrativa da educação 

básica pública. 

b. Aquisição, manutenção, construção e conservação de instalações e equipamentos 

necessários ao ensino: Aquisição de imóveis já construídos ou de terrenos para 

construção de prédios, destinados a escolas ou órgãos do sistema de 

ensino;Ampliação, conclusão e construção de prédios, poços, muros e quadras de 

esportes nas escolas e outras instalações físicas de uso exclusivo do sistema de 

ensino; Aquisição de mobiliário e equipamentos voltados para o atendimento 

exclusivo das necessidades do sistema da educação básica pública (carteiras e 

cadeiras, mesas, armários, mimeógrafos, retroprojetores, computadores, televisores, 

antenas, etc.); Manutenção dos equipamentos existentes (máquinas, móveis, 

equipamentos eletroeletrônicos, etc.), seja mediante aquisição de produtos/serviços 

necessários ao funcionamento desses equipamentos (tintas, graxas, óleos, energia 

elétrica, etc.), seja mediante a realização de consertos diversos (reparos, 

recuperações, reformas, reposição de peças, revisões, etc.); Reforma, total ou 

parcial, de instalações físicas (rede elétrica, hidráulica, estrutura interna, pintura, 

cobertura, pisos, muros, grades, etc.) do sistema da educação básica. 

c. Uso e manutenção de bens vinculados ao sistema de ensino: Aluguel de imóveis e 

de equipamentos; Manutenção de bens e equipamentos (incluindo a realização de 

consertos ou reparos); Conservação das instalações físicas do sistema de ensino 

prioritário dos respectivos entes federados; Despesas com serviços de energia 

elétrica, água e esgoto, serviços de  comunicação, etc. 

d. Levantamentos estatísticos, estudos e pesquisas visando precipuamente ao 

aprimoramento da qualidade e à expansão do ensino: Levantamentos estatísticos 

(relacionados ao sistema de ensino), objetivando o aprimoramento da qualidade e a 

expansão do atendimento no ensino prioritário dos respectivos entes federados; 

Organização de banco de dados, realização de estudos e pesquisas que visam à 

elaboração de programas, planos e projetos voltados ao ensino prioritário 

dos  respectivos entes federados. 

e. Realização de atividades–meio necessárias ao funcionamento do ensino: Despesas 

inerentes ao custeio das diversas atividades relacionadas ao adequado 

funcionamento da educação básica, dentre as quais pode se destacar: serviços 

diversos (de vigilância, de limpeza e conservação, dentre outros), aquisição do 

material de consumo utilizado nas escolas e demais órgãos do sistema de ensino 

(papel, lápis, canetas, grampos, colas, fitas adesivas, gizes, cartolinas, água, 

produtos de higiene e limpeza, tintas, etc.). 

f. Concessão de bolsas de estudo a alunos de escolas públicas e privadas: Ainda que 

na LDB esteja prevista esta despesa (ocorrência comum no ensino superior), ela não 

poderá ser realizada com recursos do salário-educação, cuja vinculação é exclusiva à 

educação básica pública. 

g. Aquisição de material didático-escolar e manutenção de transporte escolar: 

Aquisição de materiais didático-escolares diversos, destinados a apoiar o trabalho 

pedagógico na escola (material desportivo utilizado nas aulas de educação física, 

acervo da biblioteca da escola - livros, atlas, dicionários, periódicos, etc.; lápis, 

borrachas, canetas, cadernos, cartolinas, colas, etc.); Aquisição de veículos escolares 

apropriados ao transporte de alunos da educação básica na zona rural, devidamente 

equipados e identificados como de uso específico nesse tipo de transporte, em 

observância ao disposto no Código Nacional de Trânsito (Lei nº 9.503, de 23.09.97). 

Os tipos de veículos destinados ao transporte de alunos, desde que apropriados ao 

transporte de pessoas, devem: reunir adequadas condições de utilização, estar 

licenciados pelos competentes órgãos encarregados da fiscalização e dispor de todos 

os equipamentos obrigatórios, principalmente no que tange aos itens de segurança. 

Podem ser adotados modelos e marcas diferenciadas de veículos, em função da 
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quantidade de pessoas a serem transportadas, das condições das vias de tráfego, 

dentre outras, podendo, inclusive, ser adotados veículos de transporte hidroviário. 

Manutenção, reparos e gastos com oficina. 

h. Amortização e custeio de operações de crédito destinadas a atender ao disposto 

nos itens acima: Quitação de empréstimos (principal e encargos) destinados a 

investimentos em educação (financiamento para construção de escola, por exemplo). 

 

O Art. 71 da Lei 9.394/96 - LDB - prevê que não constituem despesas de 

manutenção e desenvolvimento do ensino aquelas realizadas com: 

 

a. Pesquisa, quando não vinculada às instituições de ensino, ou quando efetivada fora 

dos sistemas de ensino, que não vise, precipuamente, ao aprimoramento de sua 

qualidade ou à sua qualidade ou à sua expansão: Pesquisas político-eleitorais ou 

destinadas a medir a popularidade dos governantes, ou, ainda, de integrantes da 

administração; Pesquisa com finalidade promocional ou de publicidade da 

administração ou de seus integrantes. 

b. Subvenção a instituições públicas ou privadas de caráter assistencial, desportivo ou 

cultural: Transferências de recursos a outras instituições para aplicação em ações de 

caráter puramente assistenciais, desportivas ou culturais, desvinculadas do ensino, tais 

como distribuição de cestas básicas, financiamento de clubes ou campeonatos 

esportivos, manutenção de festividades típicas/folclóricas do município. 

c. Formação de quadros especiais para Administração Pública, sejam militares ou 

civis, inclusive diplomáticos: Gastos com cursos para 

formação/especialização/atualização de profissionais/integrantes da administração que 

não atuem nem executem atividades voltadas diretamente para o ensino. 

d. Programas suplementares de alimentação, assistência médico-odontológica, 

farmacêutica e psicológica, e outras formas de assistência social: Alimentação escolar 

(mantimentos); Pagamento de tratamentos de saúde de quaisquer especialidades, 

inclusive medicamentos; Programas assistenciais aos alunos e seus familiares. 

e. Obras de infraestrutura, ainda que realizadas para beneficiar direta ou indiretamente 

a rede escolar: Pavimentação, pontes, viadutos ou melhoria de vias, para acesso à 

escola; Implantação ou pagamento da iluminação dos logradouros públicos no trajeto 

até a escola; Implantação da rede de água e esgoto do bairro onde se localiza a escola. 

f. Pessoal docente e demais trabalhadores da educação, quando em desvio de função 

ou em atividade alheia à manutenção e ao desenvolvimento do ensino: Profissionais 

do magistério e demais trabalhadores da educação, em execução de tarefas alheias à 

manutenção e desenvolvimento do ensino; Profissionais do magistério e demais 

trabalhadores da educação, em funções comissionadas em outras áreas de atuação não 

dedicadas à educação. 

 

 

 

TABELA 54: Receita da Quota Salário Educação – QSE. 

Anos  2009 2010 2011 

 

2012 2013 

Valor R$ 497.534,50 R$ 542.360,79 R$ 689.533,58 R$ 872.218,88 R$1.030.107,48 

Fonte: Liberações FNDE 

As transferências legais no município de São Miguel do Guamá no que tange os 

recursos financeiros acontecem através dos programas instituídos pelo Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação – FNDE, como os abaixo relacionados: 
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4- Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE 

O Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), implantado em 1955, 

contribui para o crescimento, o desenvolvimento, a aprendizagem, o rendimento escolar dos 

estudantes e a formação de hábitos alimentares saudáveis, por meio da oferta da alimentação 

escolar e de ações de educação alimentar e nutricional. 

São atendidos pelo Programa os alunos de toda a educação básica (educação infantil, 

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

públicas, filantrópicas e em entidades comunitárias (conveniadas com o poder público),  por 

meio da transferência de recursos financeiros. 

A aquisição de Produtos da Agricultura Familiar / Programa Nacional de 

Alimentação Escolar instituída pela Lei Nº 11.947, de 16 de junho de 2009, determina que no 

mínimo 30% do valor repassado a estados, municípios e Distrito Federal pelo Fundo Nacional 

de Desenvolvimento da Educação (FNDE) para o Programa Nacional de Alimentação Escolar 

(PNAE) deve ser utilizado na compra de gêneros alimentícios diretamente da agricultura 

familiar e do empreendedor familiar rural ou de suas organizações, priorizando-se os 

assentamentos da reforma agrária, as comunidades tradicionais indígenas e as comunidades 

quilombolas. A aquisição dos produtos da Agricultura Familiar poderá ser realizada por meio 

da Chamada Pública, dispensando-se, nesse caso, o procedimento licitatório. 

TABELA 55: Receita do PNAE. 

Ano 2009 2010 2011 2012 2013 

Valor R$ 716.597,20 R$ 1.046,240, 00 R$ 1.065.540,00 R$ 1.334.538,00 R$1.476.862,00 

Fonte: Liberações FNDE. 

 

5- Programa Nacional do Transporte Escolar – PNATE 

O Ministério da Educação executa atualmente dois programas voltados ao transporte 

de estudantes: o Caminho da Escola e o Programa Nacional de Apoio ao Transporte do 

Escolar - PNATE, que visam atender alunos moradores da zona rural. 

O Caminho da Escola foi criado pela Resolução nº 3, de 28 de março de 2007, e 

consiste na concessão, pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social 

(BNDES), de linha de crédito especial para a aquisição, pelos estados e municípios, de 

ônibus, mini-ônibus e micro-ônibus zero quilômetro e de embarcações novas. 

    Já o Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar (PNATE) foi 

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

https://www.fnde.gov.br/fndelegis/action/UrlPublicasAction.php?acao=abrirAtoPublico&sgl_tipo=RES&num_ato=00000003&seq_ato=000&vlr_ano=2007&sgl_orgao=CD/FNDE/MEC
https://www.fnde.gov.br/fndelegis/action/UrlPublicasAction.php?acao=abrirAtoPublico&sgl_tipo=LEI&num_ato=00010880&seq_ato=000&vlr_ano=2004&sgl_orgao=NI
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permanência nos estabelecimentos escolares dos alunos do ensino fundamental público 

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

em caráter suplementar, aos estados, Distrito Federal e municípios. 

   Com a publicação da Medida Provisória 455/2009 – transformada na Lei no 

11.947, de 16 de junho do mesmo ano – o programa foi ampliado para toda a educação básica, 

beneficiando também os estudantes da educação infantil e do ensino médio residentes em 

áreas rurais. 

     O programa consiste na transferência automática de recursos financeiros, sem 

necessidade de convênio ou outro instrumento congênere, para custear despesas com reforma, 

seguros, licenciamento, impostos e taxas, pneus, câmaras, serviços de mecânica em freio, 

suspensão, câmbio, motor, elétrica e funilaria, recuperação de assentos, combustível e 

lubrificantes do veículo ou, no que couber, da embarcação utilizada para o transporte de 

alunos da educação básica pública, residentes em área rural. Serve, também, para o 

pagamento de serviços contratados junto a terceiros para o transporte escolar. 

Os estados podem autorizar o FNDE a efetuar o repasse do valor correspondente aos 

alunos da rede estadual diretamente aos respectivos municípios. Para isso, é necessário 

formalizar a autorização por meio de ofício ao órgão. Caso não o façam, terão de executar 

diretamente os recursos recebidos, ficando impedidos de fazer transferências futuras aos entes 

municipais. 

Os valores transferidos diretamente aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios 

são feitos em nove parcelas anuais, de março a novembro. O cálculo do montante de recursos 

financeiros destinados aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios tem como base o 

quantitativo de alunos da zona rural, transportados e informados no censo escolar do ano 

anterior. O valor per capita/ano varia entre R$ 120,73 e R$ 172,24, de acordo com a área rural 

do município, a população moradora do campo e a posição do município na linha de pobreza. 

 

TABELA 56: Receita do PNATE. 

Ano 2009 2010 2011 2012 2013 

Valor R$ 167.287,13 R$ 272.032,24 R$ 59.354,10 R$ 34.868,65 R$321.835,36 

Fonte: Liberações FNDE 

 

6) Programa Dinheiro Direto na Escola  

O Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE consiste na assistência financeira às 

escolas públicas da educação básica das redes estaduais, municipais e do Distrito Federal e às 

https://www.fnde.gov.br/fndelegis/action/UrlPublicasAction.php?acao=abrirAtoPublico&sgl_tipo=MPV&num_ato=00000455&seq_ato=000&vlr_ano=2009&sgl_orgao=NI
https://www.fnde.gov.br/fndelegis/action/UrlPublicasAction.php?acao=abrirAtoPublico&sgl_tipo=LEI&num_ato=00011947&seq_ato=000&vlr_ano=2009&sgl_orgao=NI
https://www.fnde.gov.br/fndelegis/action/UrlPublicasAction.php?acao=abrirAtoPublico&sgl_tipo=LEI&num_ato=00011947&seq_ato=000&vlr_ano=2009&sgl_orgao=NI
https://www.fnde.gov.br/fndelegis/action/UrlPublicasAction.php?acao=abrirAtoPublico&sgl_tipo=LEI&num_ato=00011947&seq_ato=000&vlr_ano=2009&sgl_orgao=NI
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escolas privadas de educação especial mantidas por entidades sem fins lucrativos. O objetivo 

desses recursos é a melhoria da infraestrutura física e pedagógica, o reforço da autogestão 

escolar e a elevação dos índices de desempenho da educação básica. Os recursos do programa 

são transferidos de acordo com o número de alunos, de acordo com o censo escolar do ano 

anterior ao do repasse. 

 

TABELA 57: Receita do PDDE básico – Prefeitura. 

Ano 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Valor R$ 80.596,50 R$ 72.458,10 R$ 59.182,20 R$ 54.793,50 S/R S/R 

Fonte: Liberações FNDE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Transferências Voluntárias: Plano de Ações Articuladas - PAR 

O Plano de Ações Articuladas – PAR é o planejamento multidimensional da política 

de educação que os municípios, os estados e o DF devem fazer para um período de quatro 

anos - 2008 a 2011. O PAR é coordenado pela secretaria municipal/estadual de educação, mas 

deve ser elaborado com a participação de gestores, de professores e da comunidade local. 

A dinâmica do PAR tem três etapas: o diagnóstico da realidade da educação e a 

elaboração do plano são as primeiras etapas e estão na esfera do município/estado. A terceira 

etapa é a análise técnica, feita pela Secretaria de Educação Básica do Ministério da Educação 
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e pelo FNDE. Depois da análise técnica, o município assina um termo de cooperação com o 

MEC, do qual constam os programas aprovados e classificados segundo a prioridade 

municipal. 

O termo de cooperação detalha a participação do MEC – que pode ser com 

assistência técnica por um período ou pelos quatro anos do PAR e assistência financeira. No 

caso da transferência de recursos, o município precisa assinar um convênio, que é analisado 

para aprovação a cada ano. 

 

1- Programa Caminho da Escola – Ônibus e Lanchas Escolares  

O programa Caminho da Escola foi criado com o objetivo de renovar a frota de 

veículos escolares, garantir segurança e qualidade ao transporte dos estudantes e contribuir 

para a redução da evasão escolar, ampliando, por meio do transporte diário, o acesso e a 

permanência na escola dos estudantes matriculados na educação básica da zona rural das 

redes estaduais e municipais. O programa também visa à padronização dos veículos de 

transporte escolar, à redução dos preços dos veículos e ao aumento da transparência nessas 

aquisições. 

O governo federal, por meio do FNDE e em parceria com o Inmetro, oferece um 

veículo com especificações exclusivas, próprias para o transporte de estudantes, e adequado 

às condições de trafegabilidade das vias das zonas rural e urbana brasileira. 

O programa consiste na aquisição, por meio de pregão eletrônico para registro de 

preços realizado pelo FNDE, de veículos padronizados para o transporte escolar. Existem três 

formas para estados e municípios participarem do Caminho da Escola: com recursos próprios, 

bastando aderir ao pregão; via convênio firmado com o FNDE; ou por meio de financiamento 

do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), que disponibiliza 

linha de crédito especial para a aquisição de ônibus zero quilômetro e de embarcações novas. 

 

TABELA 58: Planilha de Aquisições de Veículos e Lanchas Escolares 2013/2014. 

Discriminação do Objeto Quantidade Repasses em R$ 

ÔNIBUS ESCOLAR 06 R$1.240.560.00 

LANCHAS ESCOLARES 03 R$ 534.000,00 

Fonte: Liberações FNDE. 

 

 

2- Mobília Escolar  

O mobiliário escolar é uma ação do Fundo Nacional de Desenvolvimento da 

Educação – FNDE, que tem por objetivo renovar e padronizar os mobiliários das escolas no 
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país, garantindo qualidade e conforto para estudantes e professores nas salas de aula e 

contribuindo para a permanência dos alunos nas escolas. Os mobiliários foram projetados para 

alunos em diversas estaturas, professores e alunos em cadeiras de rodas. 

Estudos indicam que o contexto familiar e o acesso a bens culturais são condições 

externas à escola que favorecem a educação de qualidade, devendo, ser assumidos pela 

sociedade em parceria com Estado, com vistas ao aprimoramento dos indicadores 

educacionais. 

Um dos focos dessa iniciativa é a padronização das especificações do mobiliário 

escolar do país, com base nos elementos construtivos e dimensionais prescritos nos 

regulamentos e normas técnicas brasileiras (ABNT, INMETRO e outras), para efeito de 

aquisição pelos entes federados. Baseada na prerrogativa do governo federal de poder realizar 

um único processo de compra disponibilizando os produtos para aquisição por parte dos 

estados e municípios, responsáveis pela implementação das políticas publicas educacionais. 

TABELA 59: Planilha, Equipamentos e Kits Escolares – 2014. 

Discriminação do objeto Quantidade Repasses em R$ 

Mobília Escolar Ensino Fundamental 5.149 Kits R$ 855.183,80 

Mobília Escolar – Proinfância 382 unidades R$ 221.742,00 

Fonte: Liberações FNDE. 

 

3- Proinfância 

O governo federal criou o Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição de 

Equipamentos para a Rede Escolar Pública de Educação Infantil (Proinfância), por considerar 

que a construção de creches e pré-escolas, bem como a aquisição de equipamentos para a rede 

física escolar desse nível educacional, são indispensáveis à melhoria da qualidade da 

educação. 

O programa foi instituído pela Resolução nº 6, de 24 de abril de 2007, e é parte das 

ações do Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE) do Ministério da Educação. Seu 

principal objetivo é prestar assistência financeira ao Distrito Federal e aos municípios visando 

garantir o acesso de crianças a creches e escolas de educação infantil da rede pública.  

As unidades construídas no âmbito do Proinfância são dotadas de ambientes 

essenciais para a aprendizagem das crianças, como: salas de aula, sala de informática, 

bibliotecas, sanitários, fraldários, recreio coberto, parque, refeitório, entre outros ambientes, 

que permitem a realização de atividades pedagógicas, recreativas, esportivas e de 

alimentação, além das administrativas e de serviço.  

 

https://www.fnde.gov.br/fndelegis/action/UrlPublicasAction.php?acao=abrirAtoPublico&sgl_tipo=RES&num_ato=00000006&seq_ato=000&vlr_ano=2007&sgl_orgao=CD/FNDE/MEC
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TABELA 60: Planilha de Construções/Creche e Pré - Escola- 2014 

Localização – Área Urbana Repasses em R$ 

Creche - Pré escola Jardim América R$ 1.787.845,81 

Creche - Pré escola Vila França R$ 1.793.374,01 

Creche - Pré escola Umarizal R$ 1.795.717,62 

Creche - Pré escola Vale do Patauateua R$ 1.808,141,90 

Fonte: Liberações FNDE 

 

4- Cobertura de Quadra Escolar Pequena  

Apenas duas escolas na zona urbana receberam cobertura de quadra em detrimento 

de que as demais que possuem quadra não estão de acordo com as exigências técnicas para 

receber a referida cobertura. 

 

TABELA 61: Planilha de Construções 2013 /2014. 

Localização – Área Urbana Repasses Em R$ 

Escola Pe. Leandro Pinheiro  R$ 171.337,53 

Escola Pe. Sátiro  R$ 171.337,53 

Fonte: Liberações FNDE 

 

5- Construções de Quadra Esportivas Escolares com Vestiário  

As Construções de Quadra Esportivas Escolares com Vestiário liberadas para o 

município de São Miguel do Guamá foram três, para as escolas matrizes localizadas no 

campo. As referidas escolas são as abaixo relacionadas na Tabela 61. 

TABELA 62: Planilha de Construções de Quadra Esportivas Escolares com Vestiário 2014. 

Unidade de Ensino Localidade/Campo Repasses em R$ 

EMEIF Professora Joana Gomes Portela do 

Amaral 

Santana do Urucurí R$ 494.826,18 

EMEIFSanta Maria Tatuaia R$ 494.826,18 

EMEIF José Ferreira Farias São Pedro R$ 494.826,18 

Fonte: Liberações FNDE 

 

6- PronaCampo - Escolas do Campo com 06 salas de aulas 

O PronaCampo é um programa que gera recursos para a construção de escolas do 

campo com apenas 06 (seis) salas de aulas. Em São Miguel do Guamá estão sendo 

construídas duas escolas nas comunidades de São José do Apuí e Cristo Rei, conforme o 

apresentado na Tabela 62. 
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TABELA 63: Planilha de Construções de escolas do campo com apenas 06 (seis) salas de 

aulasem 2014. 

Unidade de Ensino Localidade/Campo  Repasses Em R$ 

EMEIF Profª Raimunda Miranda Barbosa dos 

Santos. 

São José do Apuí R$ 969.705,85 

EMEIF Benedito Valente. Cristo Rei  R$ 969.705,85 

Fonte: Liberações FNDE. 

 

c) Ações Diretas – FNDE 

 

1- Programa Nacional do Livro Didático – PNLD 

O Programa Nacional do Livro Didático (PNLD) tem como principal objetivo 

subsidiar o trabalho pedagógico dos professores por meio da distribuição de coleções de livros 

didáticos aos alunos da educação básica.  

Após a avaliação das obras, o Ministério da Educação (MEC) publica o Guia de 

Livros Didáticos com resenhas das coleções consideradas aprovadas. O guia é encaminhado 

às escolas, que escolhem, entre os títulos disponíveis, aqueles que melhor atendem ao seu 

projeto político pedagógico. 

O programa é executado em ciclos trienais alternados. Assim, a cada ano o MEC 

adquire e distribui livros para todos os alunos de um segmento, que pode ser: anos iniciais do 

ensino fundamental, anos finais do ensino fundamental ou ensino médio. À exceção dos livros 

consumíveis, os livros distribuídos deverão ser conservados e devolvidos para utilização por 

outros alunos nos anos subsequentes. 

O PNLD também atende aos alunos que são público-alvo da educação especial. São 

distribuídas obras didáticas em Braille de língua portuguesa, matemática, ciências, história, 

geografia e dicionários. 

 

2- Programa Nacional de Tecnologia Educacional - PROINFO 

O Programa Nacional de Tecnologia Educacional – PROINFO é um programa 

educacional criado pela Portaria Nº 522/MEC, de 9 de abril de 1997, para promover o uso 

pedagógico das tecnologias de informática e comunicações (TICs) na rede pública de ensino 

fundamental e médio.Em nosso município os equipamentos Tecnológicos adquiridos no 

período de 2009 a 2014 são: 

 13 Laboratórios de informática para escolas da zona rural; 

 12 Laboratórios de informática para escolas da zona urbana;  
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 24 computadores completos com 12 impressoras, 12 roteadores para salas de recursos 

multifuncionais; 

 27 moldeis 3G ZTE da Claro para  escolas da zona rural . 

 10 Laptops Educacionais – positivo para EMEI da zona rural; 

 12 lousas digitais para escolas da zona urbana; 

 08 quadros brancos para laboratórios de informática; 

 28 notebooks para salas multifuncionais;  

 

3- Programa Nacional da Biblioteca Escolar - PNBE  

 

O Programa Nacional Biblioteca da Escola (PNBE), desenvolvido desde 1997, tem o 

objetivo de promover o acesso à cultura e o incentivo à leitura nos alunos e professores por 

meio da distribuição de acervos de obras de literatura, de pesquisa e de referência. O 

atendimento é feito em anos alternados: em um ano são contempladas as escolas de educação 

infantil, de ensino fundamental (anos iniciais) e de educação de jovens e adultos. Já no ano 

seguinte são atendidas as escolas de ensino fundamental (anos finais) e de ensino médio. 

Hoje, o programa atende de forma universal e gratuita todas as escolas públicas de educação 

básica cadastradas no Censo Escolar. 

A apropriação e o domínio do código escrito contribuem significativamente para o 

desenvolvimento de competências e habilidades importantes para que os educandos e 

educadores possam transitar com autonomia pela cultura letrada. 

O investimento contínuo na avaliação e distribuição de obras de literatura tem por 

objetivo fornecer aos estudantes e seus professores material de leitura variado para promover 

tanto a leitura literária, como fonte de fruição e reelaboração da realidade, quanto a leitura 

como instrumento de ampliação de conhecimentos, em especial o aprimoramento das práticas 

educativas entre os professores.  

O programa divide-se em três ações: avaliação e distribuição de obras literárias, 

cujos acervos literários são compostos por textos em prosa (novelas, contos, crônica, 

memórias, biografias e teatro), em verso (poemas, cantigas, parlendas, adivinhas), livros de 

imagens e livros de história em quadrinhos; o PNBE Periódicos, que avalia e distribui 

periódicos de conteúdo didático e metodológico para as escolas da educação infantil, ensino 

fundamental e médio e o PNBE do Professor, que tem por objetivo  apoiar  a prática 

pedagógica dos professores da educação básica e também da Educação de Jovens e Adultos 

por meio da avaliação e distribuição de obras de cunho teórico e metodológico. 
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Com o intuito de auxiliar alunos e professores em relação à Reforma Ortográfica, o 

MEC distribuiu, no ano de 2010,  204.220 exemplares do Vocabulário Ortográfico da Língua 

Portuguesa (VOLP), desenvolvido pela Academia Brasileira de Letras, beneficiando 137.968 

escolas. 

 

d) Ações Técnicas 

 

Dentre as ações técnicas podemos destacar o Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade 

Certa, Conselho de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB e o Conselho de 

Alimentação Escolar – CAE. 

 

1- Programa Nacional pela Alfabetização na Idade Certa - PNAIC 

O Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa é um compromisso formal 

assumido pelos governos federal, do Distrito Federal, dos estados e municípios de assegurar 

que todas as crianças estejam alfabetizadas até os oito anos de idade, ao final do 3º ano do 

ensino fundamental. 

Aos oito anos de idade, as crianças precisam ter a compreensão do funcionamento do 

sistema de escrita; o domínio das correspondências grafofônicas, mesmo que dominem 

poucas convenções ortográficas irregulares e poucas regularidades que exijam conhecimentos 

morfológicos mais complexos; a fluência de leitura e o domínio de estratégias de 

compreensão e de produção de textos escritos. 

No Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa, quatro princípios centrais 

serão considerados ao longo do desenvolvimento do trabalho pedagógico: O Sistema de 

Escrita Alfabética é complexo e exige um ensino sistemático e problematizador; O 

desenvolvimento das capacidades de leitura e de produção de textos ocorre durante todo o 

processo de escolarização, mas deve ser iniciado logo no início da Educação Básica, 

garantindo acesso precoce a gêneros discursivos de circulação social e a situações de 

interação em que as crianças se reconheçam como protagonistas de suas próprias histórias; 

Conhecimentos oriundos das diferentes áreas podem e devem ser apropriados pelas crianças, 

de modo que elas possam ouvir, falar, ler, escrever sobre temas diversos e agir na sociedade; 

A ludicidade e o cuidado com as crianças são condições básicas nos processos de ensino e de 

aprendizagem. 
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Dentro dessa visão, a alfabetização é, sem dúvida, uma das prioridades nacionais no 

contexto atual, pois o professor alfabetizador tem a função de auxiliar na formação para o 

bom exercício da cidadania. Para exercer sua função de forma plena é preciso ter clareza do 

que ensina e como ensina. Para isso, não basta ser um reprodutor de métodos que objetivem 

apenas o domínio de um código linguístico. É preciso ter clareza sobre qual concepção de 

alfabetização está subjacente à sua prática. 

 

2- Conselho de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB. 

O Conselho de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB é um colegiado que tem 

como função principal acompanhar e controlar a distribuição, a transferência e a aplicação dos 

recursos do Fundo, no âmbito das esferas municipal, estadual e federal. O conselho não é uma 

unidade administrativa do governo. Assim, sua ação deve ser independente e, ao mesmo 

tempo, harmônica com os órgãos da administração pública local. 

O Poder Executivo deve oferecer ao conselho o necessário apoio material e logístico 

– disponibilizando, se necessário, local para reuniões, meio de transporte, materiais, 

equipamentos etc. – de forma a assegurar a realização periódica das reuniões de trabalho, 

garantindo condições para que o colegiado desempenhe suas atividades e exerça efetivamente 

suas funções. 

A atividade dos conselhos do FUNDEB soma-se ao trabalho das tradicionais 

instâncias de controle e fiscalização da gestão pública. Entretanto, o conselho do FUNDEB 

não é uma nova instância de controle, mas sim de representação social, não devendo, 

portanto, ser confundido com o controle interno (executado pelo próprio Poder Executivo), 

nem com o controle externo, a cargo do Tribunal de Contas, na qualidade de órgão auxiliar do 

Poder Legislativo, a quem compete a apreciação das contas do Poder Executivo. 

O controle exercido pelos conselhos do FUNDEB representa a atuação da sociedade, 

que pode apontar falhas ou irregularidades eventualmente cometidas, para que as autoridades 

constituídas, no uso de suas prerrogativas legais, adotem as providências que cada caso venha 

a exigir. Entre as atribuições dos conselhos do FUNDEB, estão: Acompanhar e controlar a 

distribuição, a transferência e a aplicação dos recursos do FUNDEB; Supervisionar a 

elaboração da proposta orçamentária anual, no âmbito de suas respectivas esferas 

governamentais de atuação; Supervisionar a realização do censo escolar anual; Instruir, com 

parecer, as prestações de contas a serem apresentadas ao respectivo Tribunal de Contas. O 

parecer deve ser apresentado ao Poder Executivo respectivo em até 30 dias antes do 
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vencimento do prazo para apresentação da prestação de contas ao Tribunal; Acompanhar e 

controlar a execução dos recursos federais transferidos à conta do Programa Nacional de 

Apoio ao Transporte do Escolar e do Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino para 

Atendimento à Educação de Jovens e Adultos, verificando os registros contábeis e os 

demonstrativos gerenciais relativos aos recursos repassados, responsabilizando-se pelo 

recebimento e análise da prestação de contas desses programas, encaminhando ao FNDE o 

demonstrativo sintético anual da execução físico-financeira, acompanhado de parecer 

conclusivo, e notificar o órgão executor dos programas e o FNDE quando houver ocorrência 

de eventuais irregularidades na utilização dos recursos. 

O Conselho de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB no município de 

São Miguel do Guamá deverá ser composto por, no mínimo, 09 (nove) membros, sendo: 02 

(dois) representantes do Poder Executivo Municipal, dos quais pelo menos 01 (um) da 

Secretaria Municipal de Educação ou órgão educacional equivalente; 01 (um) representante 

dos professores da educação básica pública; 01 (um) representante dos diretores das escolas 

básicas públicas; 01 (um) representante dos servidores técnico-administrativos das escolas 

básicas públicas; 02 (dois) representantes dos pais de alunos da educação básica pública; 02 

(dois) representantes dos estudantes da educação básica pública, sendo um deles indicado pela 

entidade de estudantes secundaristas. 

A escolha dos representantes dos professores, diretores, pais de alunos e servidores 

das escolas deve ser realizada pelos grupos organizados ou organizações de classe que 

representam esses segmentos e comunicada ao chefe do Poder Executivo para que este, por 

ato oficial, os nomeie para o exercício das funções de conselheiros. 

O CACS deste Município está em situação regularizada junto ao FNDE, com 

mandato atual a partir de 24 de junho de 2013, gestão de vinte quatro meses, foi nomeado 

através do Decreto Nº 39-A, atendendo o dispositivo da Portaria Nº 481 de 11 de outubro de 

2013 que estabelece procedimentos e orientações sobre a criação, composição, funcionamento 

e cadastramento dos conselhos do FUNDEB. 

 

3- Conselho de Alimentação Escolar – CAE 

 

O Conselho de Alimentação Escolar – CAE é um órgão de controle social que possui 

várias funções que são: Acompanhar os programas de alimentação escolar implantados no 

Município de Limeira, visando garantir alimentos de boa qualidade e padrões de higiene 

adequados, desde a aquisição dos alimentos até a sua distribuição aos educandos atendidos; 
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Controlar e fiscalizar a disponibilidade e a aplicação dos recursos financeiros destinados à 

alimentação escolar, em especial os recurso federais transferidos à conta do Programa Nacional 

de Alimentação Escolar – PNAE; Receber, analisar e remeter ao Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação - FNDE, com parecer conclusivo, as prestações de contas do 

PNAE encaminhadas pela administração municipal, na forma da legislação federal vigente; 

Manter reuniões com a equipe técnica nutricional, responsável pela elaboração de cardápios e 

promoção da supervisão nas unidades de educação infantil e de ensino fundamental, visando à 

avaliação dos programas desenvolvidos.       

O Conselho de Alimentação – CAE deste município está regularizado, através da Lei 

de Criação Nº 012 de 28 de agosto de 2000 e Decreto Municipal Nº 31 de 07 de março de 2013. 

Com mandato válido por quatro anos, conforme parágrafo 3º do artigo 26 da Resolução Nº 

38/2009 do FNDE.  

 

4.3.20.3 Estratégias para cumprir a meta do Financiamento da Educação no município de São 

Miguel do Guamá 

 

1. Garantir fontes de financiamento permanentes e sustentáveis para todos os níveis, etapas e 

modalidades da educação básica, observando-se as políticas de colaboração entre os entes 

federados, em especial as decorrentes do Art. 60 do Ato das Disposições Constitucionais 

Transitórias e do § 1
o
 do Art. 75 da Lei n

o
 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que tratam da 

capacidade de atendimento e do esforço fiscal de cada ente federado, com vistas a atender suas 

demandas educacionais à luz do padrão de qualidade nacional; 

 

2. Aplicar no investimento da união na educação pública correspondente a 10% do produto 

interno bruto-PIB, mantendo 50% do fundo social para educação publica e 100% dos royalties 

do petróleo destinados à educação exclusivamente a educação publica e destinar 50% dos 

impostos sobre as indústrias ceramistas, madeireiras, mineradoras e do comércio á educação; 

3. Destinar à manutenção e desenvolvimento do ensino, em acréscimo aos recursos 

vinculados nos termos do Art. 212 da Constituição Federal, na forma da lei específica, a 

parcela da participação no resultado ou da compensação financeira pela exploração de 

petróleo e gás natural e outros recursos, com a finalidade de cumprimento da meta prevista 

no inciso VI do caput do Art. 214 da Constituição Federal; 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9394.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9394.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9394.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9394.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9394.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9394.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9394.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9394.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm
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4. Plano de Carreira Unificado garantindo no mínimo o piso salarial nacional, formação 

inicial e continuada, carreira, curso de aperfeiçoamento a nível técnico para o pessoal de 

apoio da educação; 

 

5. Fortalecer os mecanismos e os instrumentos que assegurem, nos termos do parágrafo único 

do Art. 48 da Lei Complementar n
o
 101, de 4 de maio de 2000, a transparência e o controle 

social na utilização dos recursos públicos aplicados em educação, especialmente a realização 

de audiências públicas, a criação de portais eletrônicos de transparência e a capacitação dos 

membros de conselhos de acompanhamento e controle social do FUNDEB, com a 

colaboração entre o Ministério da Educação, as Secretarias de Educação dos Estados e dos 

Municípios e os Tribunais de Contas da União, dos Estados e dos Municípios.  

 

6. Descentralizar os recursos financeiros e os processos administrativos relativos a aplicação 

desses recursos da prefeitura e transferi-los para a secretaria de educação qual será ordenadora 

das despesas e de pessoal que fazem parte da educação e sendo a Secretária Municipal de 

Educação  a gestora de todo o recurso destinado a educação. 

 

7. Realizar audiências públicas para apresentar a população como estão sendo aplicados os 

recursos financeiros da educação; 

 

8. Aquisição de veículos para atender as necessidades dos três conselhos ligados à educação; 

 

9. Construção de um prédio para o funcionamento dos conselhos de EDUCAÇÃO, FUNDEB 

e CAE; 

 

10. No prazo de 02 (dois) anos da vigência deste PNE, será implantado o Custo Aluno-

Qualidade inicial - CAQi, referenciado no conjunto de padrões mínimos estabelecidos na 

legislação educacional  e cujo financiamento será  calculado com base nos respectivos 

insumos indispensáveis ao processo de ensino-aprendizagem e será progressivamente 

reajustado até a implementação plena do Custo Aluno Qualidade Inicial- CAQi; 

 

11. Implantar no município programas que garantam ao aluno merenda escolar de qualidade 

até 2017; 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LCP/Lcp101.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LCP/Lcp101.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LCP/Lcp101.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LCP/Lcp101.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LCP/Lcp101.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LCP/Lcp101.htm
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12. Construir em até 2 (dois) anos refeitórios  adequados em todas as escolas do município de 

são Miguel  do Guamá. 

 

13. O CAQi será definido no prazo de 3 (três) anos e será continuamente ajustado, com base 

em metodologia formulada pelo Ministério da Educação - MEC, e acompanhado pelo Fórum 

Nacional de Educação - FNE, pelo Conselho Nacional de Educação - CNE e pelas Comissões 

de Educação da Câmara dos Deputados e de Educação, Cultura e Esportes do Senado Federal; 

 

14. Regulamentar o parágrafo único do Art. 23 e o Art. 211 da Constituição Federal, no 

prazo de 2 (dois) anos, por lei complementar, de forma a estabelecer as normas de cooperação 

entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, em matéria educacional, e a 

articulação do sistema nacional de educação em regime de colaboração, com equilíbrio na 

repartição das responsabilidades e dos recursos e efetivo cumprimento das funções 

redistributivas e supletivas da União no combate às desigualdades educacionais regionais, 

com especial atenção às regiões Norte e Nordeste. 

 

15. Criação do Plano Municipal Previdência Social próprio para os Servidores Públicos da 

Educação de São Miguel do Guamá. 

 

16. Criação do Plano de Saúde Municipal para os servidores públicos do município de São 

Miguel do Guamá.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm
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V – ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE 

EDUCAÇÃO 

 

A implantação com sucesso e responsabilidade pública do Plano Municipal de 

Educação - PME no município de São Miguel do Guamá depende não somente da 

mobilização, acompanhamento e vontade política das forças sociais e institucionais, mas 

também de mecanismos e instrumentos de acompanhamento, monitoramento e avaliação nas 

diversas ações a serem desenvolvidas no ensino, durante os dez anos (2015/2025) de sua 

vigência. 

As metas e as estratégias deste Plano Municipal de Educação - PME, somente 

poderão ser alcançados se ele for concebido e acolhido como Plano do Município, mais do 

que Plano de Governo e, por isso, assumido como um compromisso da sociedade para 

consigo mesma. Dessa forma, compreendemos que o Plano Municipal de São Miguel do 

Guamá é uma política de estado e não de governo. 

Vale ressaltar que após a sua aprovação pela Câmara Municipal do município de São 

Miguel do Guamá, o acompanhamento e a avaliação deverá ocorrer através do Fórum 

Permanente de Educação Municipal de São Miguel do Guamá (Comissão de Elaboração, 

Monitoramento, Execução e Avaliação), constituído por diversos setores da sociedade, pelas 

instituições governamentais e pela sociedade civil, a fim de que a educação produza a grande 

mudança no panorama do desenvolvimento educacional da inclusão social e da cidadania 

plena da população guamaense. 

O Fórum Municipal de Educação - FME é responsável pelo processo de 

implantação, acompanhamento e avaliação deste PME. O conjunto das instituições 

envolvidas, sejam elas governamentais ou não, assumirá o compromisso de acompanhar e 

avaliar as diretrizes, as metas e estratégias aqui estabelecidas, sugerindo, sempre que 

necessário, as intervenções para correção ou adaptação no desenvolvimento das metas sempre 

em benefício da educação primando pelos avanços e a aprendizagem do educando. 

As ações de que visam acompanhar e avaliar o Plano Municipal de Educação de São 

Miguel do Guamá através de consulta pública, ou seja, a Conferência Municipal de Educação 

obrigatoriamente deverá acontecer a cada dois 02 (anos) no mês de junho dos anos ímpares 

até o fim de vigência deste PME em 2025. 

Certamente o processo avaliativo durante a implantação do Plano Municipal de 

Educação é uma das etapas mais importante desde PME. Assim, considera-se fundamental 

que a avaliação seja efetivamente realizada, de forma contínua e que o acompanhamento seja 
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voltado à análise de aspectos qualitativos e quantitativos do desempenho do PME, tendo em 

vista a melhoria e o desenvolvimento do mesmo. 

Para isto, deverão ser instituídos os seguintes mecanismos de avaliação e 

acompanhamento, necessários para monitorar continuamente, durante os dez anos 

(2015/2025), a execução do PME: 

 

1- Aferição quantitativa: que controle estatisticamente o avanço do atendimento das metas, 

observando-se o cumprimento dos prazos estabelecidos ano a ano durante a vigência do Plano 

Municipal de Educação de São Miguel do Guamá; 

 

2- Aferição qualitativa: que controle o cumprimento das metas, observando além dos prazos, 

as estratégias de execução das ações para medir o sucesso da implementação do Plano 

Municipal de Educação de São Miguel do Guamá. 

Além destes mecanismos, os instrumentos de avaliação, instituídos como o SAEB – 

Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica, as Avaliações Externas em Larga 

Escala, o ENEM – Exame Nacional do Ensino Médio, o Censo Escolar e os dados do IBGE, 

são subsídios e informações necessárias ao acompanhamento e à avaliação do Plano 

Municipal de Educação de São Miguel do Guamá, os quais devem ser analisados e utilizados 

como meio de verificar se as prioridades, metas e estratégias propostas no PME estão sendo 

atingidos, bem como se as mudanças necessárias estão sendo implementadas. 

O melhor mecanismo de acompanhamento é aquele que acontece na perspectiva 

democrática, isto é, a própria sociedade, por meio da organização de seus sujeitos. 

É importante destacar que se alguma meta não está sendo alcançada ou alguma ação 

por ventura deixar de ser implementada, será necessário retomar a decisão, estudando as 

causas do fracasso, ou redimensionar o Plano Municipal de Educação quanto a elas. Em 

outras palavras, sendo o Plano Municipal de Educação de São Miguel do Guamá uma lei que 

deverá ser implementada num período de 10 anos, ela precisa estar sempre viva na 

consciência da população e na preocupação de legisladores e executores.  
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