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Convênio n°015/2022- SEDUC 
Processo n° 2021/140620 

Governo do Estado do Pará 
Secretaria de Estado de Educação 

Secretaria Adjunta de Planejamento e Gestão 
Núcleo de Contratos e Convênios 

CONVÊNIO SEDUC N° 015/2022 - SEDUC 
CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA, QUE ENTRE SI CELE-
BRAM A SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E O 
MUNICÍPIO DE JACUNDÁ 

Pelo presente instrumento, o ESTADO DO PARÁ, pessoa jurídica de direito público interno, através de sua SECRETARIA 
DE ESTADO DE EDUCAÇÃO - SEDUC, com Sede na Rodovia Augusto Montenegro, KM 10, nesta cidade, doravante de-
nominada CONCEDENTE; neste ato representada, por sua Titular, Sra ELIETH DE FÁTIMA DA SILVA BRAGA, brasi-
leira, casada, portador da Carteira de Identidade n° 10344939-CNH/ PA e CPF/MF n°281.114.352-15, residente e domiciliado 
nesta cidade, Secretária de Estado de Educação, nomeado através do Decreto Governamental publicado no Diário Oficial do 
Estado n° 34.115, em 11 de fevereiro de 2020, e o MUNICÍPIO DE JACUNDÁ, com CNPJ n° 05.854.633/0001-80, com 
sede na Rua Pinto Silva, S/N, CEP: 68.590-000, Centro, Jacundá/PA, e-mail: gabinete@jacunda.pa.gov.br, doravante deno-
minada CONVENENTE, neste ato representado pelo Prefeito, Sr. ITONIR APARECIDO TAVARES , portador da Carteira 
de Identidade n° 9519121 PC/PA 1VIA e CPF n° 873.804.206-15, residente e domiciliada à Rua Aluísio Chaves, 99, Jacunda, 
CEP: 685900-000, Jacunda/PA., resolvem celebrar o presente Convênio de Cooperação Técnica, com fundamento na lei 
8.666/93 e alterações posteriores, mediante as Clausulas e condições seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO. 
1.1. O presente Convênio de Cooperação Técnica tem como objetivo Implementar em ação conjunta o Sistema de Organiza-
ção Modular de Ensino — SOME, no município de Jacundá, para operacionalização do ensino médio apenas nas localidades le-
galmente existentes e do ensino fundamental no caso das localidades já implantadas até sua conclusão, no referido município. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO RECURSO. 
2.1.O presente Convênio de Cooperação Técnica, não envolve a transferência de recursos entre os Partícipes. 

CLÁUSULA TERCEIRA — DAS RESPONSABILIDADES. 
3.1 A SEDUC compromete-se a: 
3.1.1 Implantação e coordenação geral das ações da modalidade de Ensino Modular, no município de Jacundá, através da Co-
ordenação Estadual do Sistema de Organização de Ensino Modular (SOME), vinculada à Secretaria Adjunta de Ensino 
(SAEN), que terá as seguintes atribuições relativas a este Convênio: 

l .Realizar diagnose na comunidade para provável implantação do SOME; 
2. Capacitar e selecionar professores do quadro da SEDUC/PA; 
3. Orientar e assessorar as atividades técnico-pedagógicas; 
4. Lotar professores em articulação com as Unidades Regionais de Educação (URE's); 
5. Elaborar o calendário letivo anual; 
6. Realizar o planejamento pedagógico; 
7.Articular-se com a Escola Sede para garantir alimentação, transporte escolar e livros didáticos. 

3.1.2. Expedir Certificado de Conclusão de curso pela Escola SEDE autorizada do município. 
3.1.3. Assegurar a gratificação de deslocamento em conformidade com o Artigo 10 do Plano de Cargos, Carreira e Remunera-
ção dos Profissionais da Educação Básica da Rede Pública de Ensino do Estado do Pará-PCCR Lei de n° 7.442, de 2 de julho 
de 2010, (correspondente às despesas de locomoção e alimentação). 
3.1.4. Definir responsabilidades e formas de funcionamento das ações de coordenação e supervisão pedagógica. 
3.1.5. Garantir o repasse da alimentação escolar aos alunos do Sistema Modular de Ensino (SOME), em parceria com o muni -
cipio. 
3.1.6. Garantir as distribuições dos livros dos Programas Nacional do Livro Didático para o Ensino Médio (PNLEM) aos alu-
nos do SOME regularmente matriculados e contabilizados anualmente na estatística de matrícula da SEDUC/PA na escola 
Sede do Município. 
3.1.7. Garantir transporte escolar para os alunos matriculados no SOME em articulação com a Prefeitura, em conformidade 
com o calendário escolar do SOME e as especifrcidades de acesso. 
3.1.8. Realizar a matrícula dos alunos desta modalidade de Ensino Modular. 
3.1.9. Expedir a documentação escolar dos alunos (boletins, declarações, ressalvas, histórico e certificados de conclusão) atra-
vés das Escolas Sede devidamente autorizadas. 
3.1.10. Assegurar a produção, organização, expedição e arquivo da documentação de professores e alunos do SOME. 
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3.1.11. Garantir à escola Municipal de funcionamento o repasse de material de consumo (limpeza, expediente e pedagógico) 
referente ao valor per capita correspondente ao número de alunos nesta modalidade de Ensino Modular por localidade, para 
subsidiar a manutenção do espaço escolar por estes utilizados, bem como o uso de material escolar pedagógico, sendo que 
esse repasse deverá ser administrado por um Conselho Representativo dos sujeitos envolvidos no Sistema Modular (direção da 
escola municipal, pais de alunos, professores e alunos maiores de 18 anos de idade). 
3.1.12. Possibilitar a participação dos professores do SOME nas atividades educativas da escola municipal de funcionamento. 
3.1.13. A Secretaria de Estado de Educação/SEDUC, através da 4° REGIONAL/SOME/SEDUC, designará por meio de 
Portaria os servidores (fiscal titular e suplente), aptos a procederem a fiscalização do Termo, a quem compete acompanhar e 
supervisionar a perfeita execução do objeto deste Convênio, bem como denunciar quaisquer irregularidades constatadas. 
3.1.13.1. No caso de mudança de fiscal titular e/ou suplente do contrato, não será necessário a elaboração de termo aditivo, 
apenas a emissão/publicação de portaria. 

3.2. Caberá ao Município Jacundá: 
3.2.1. O Município de Jacundá, por meio de sua Prefeitura, compromete-se a assegurar condições adequadas para o funciona-
mento do regime de Ensino Modular: 
3.2.2. Acompanhar e lançar a frequência dos professores do SOME, por meio do corpo técnico administrativo da escola muni -
cipal de funcionamento do SOME. 
3.2.2.1. Todos os documentos dos alunos no ato da matrícula deverão ser encaminhados à escola Sede. 
3.2.3. Informar à Coordenação Estadual do Sistema de Organização Modular de Ensino - CESOME o descumprimento dos de-
veres funcionais dos professores lotados no SOME, inclusive o não cumprimento regular da jornada de trabalho. 
3.2.4. Destinar o espaço frsico em condições adequadas para o funcionamento de todas as turmas desse regime de ensino, no 
âmbito da unidade escolar designada para abrigar o Ensino Modular, quando se tratar da escola municipal ou municipalizada; 
3.2.5. Garantir o espaço em condições adequadas para o funcionamento de todas as turmas dessa modalidade de ensino, no 
âmbito da unidade escolar municipal designada para atender a demanda do Ensino Modular (diurno, vespertino e noturno). 
3.2.6. Garantir, no âmbito da escola municipal ou municipalizada, pessoal de apoio (servente, vigia, merendeira) que dê supor-
te operacional nos turnos de funcionamento desta modalidade de ensino; 
3.2.7. Garantir, em caso de urgência e emergência de risco à saúde do professor, condições adequadas de deslocamento do 
mesmo até a Sede polo e/ou capital do Estado. 
3.2.8. Gerenciar em conjunto com a unidade regional de Educação (URE), mediante assinatura do PETE-Pará (Programa esta-
dual de Transporte Escolar), o Transporte Escolar dos alunos dessa modalidade de Ensino Modular que, conjuntamente, guar-
dará o direito público e subjetivo de acesso e permanência à educação escolar básica. 
3.2.9. Arcar com a moradia para o professor, que atenda condições adequadas de conforto, higiene e segurança para os servi -
dores residirem durante o período de atividades na localidade, observando-se os seguintes parâmetros: 

1. Ter serviços de água, energia e gás (onde tais serviços já sejam do serviço público geral); 
2. A moradia deve ser preferencialmente para professores do SOME/SEDUC; 
3. Ter mobiliário básico (geladeira, fogão, mesas, cadeiras, camas com colchões); 
4. Ter utensílios domésticos como louças, panelas, talheres, material de limpeza, etc. 

CLÁUSULA QUARTA - DA DENÚNCIA E RESCISÃO. 
4. 1. O presente Convênio poderá ser denunciado a qualquer momento, por acordo entre os partícipes e rescindido por descum -
primento de quaisquer de suas Cláusulas, sendo obrigatória a comunicação oficial com antecedência mínima de 30 (trinta) 
dias em relação ao término de sua vigência. 

CLÁUSULA QUINTA - DO ADITAMENTO. 
5.1. As partes em comum acordo e mediante Termo Aditivo, poderão alterar o presente instrumento, desde que solicitado com 
antecedência mínima de 30 (trinta) dias. 

CLÁUSULA SEXTA - DA VIGÊNCIA. 
6.1. O presente Convênio terá vigência de 05 (cinco) anos a contar da data de sua assinatura. 

CLÁUSULA SÉTIMA - DA PUBLICAÇÃO. 
7.1. O presente Termo será publicado, pela SEDUC, no Diário Oficial do Estado no prazo de 10 (dez) dias, a contar da data de 
sua assinatura. ,. 
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CLÁUSULA OITAVA - DOS CASOS OMISSOS. 
8.1. Os casos omissos ou situações não explicitadas nas cláusulas deste contrato reger-se-ão pelas disposições contidas na Lei 
n° 8.245, de 1991, e na Lei 8.666, de 1993, subsidiariamente, bem como nos demais regulamentos e normas administrativas, 
que fazem parte integrante deste Convênio, independentemente de suas transcrições. 

CLÁUSULA NONA - DO FORO. 
9.1. Fica eleito o Foro de Belém, Capital do Estado do Pará, para dirimir quaisquer dúvidas de interpretação ou execução do 
presente instrumento. 

E por estarem assim, justas e Contratadas, firmam o presente Convênio em 03 (três) vias de igual teor e forma, na pre-
sença de 02 (duas) testemunhas abaixo assinadas, para que produza os efeitos legais. 

Belém (PA), 

Secretaria de Estado de Educação Município de JacundálPA 
Convedente Convenente 

TESTEMUNHAS: 

Nome Nome 
CPF n° CPF n° 
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PLANO DE TRABALHO/SOME 
GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 
SECRETARIA ADJUNTA DE ENSINO 

SISTEMA DE ORGANIZAÇÃO MODULAR DE ENSINO 

1- INSTITUIÇÕES 

INSTITUIÇÃO SOLICITANTE 
Secretaria de Estado de Educação — SEDUC 
Rodovia Augusto Montenegro, Km 10, s/n°, CEP: 66.820-000 - Tenoné — Belém — Pará 
Contato: 3201-5185 
e-mail: cesome.seduc@gmail.com 

INSTITUIÇÕES SOLICITADAS 
Prefeitura do município de JACUNDÁ 

2- DESCRIÇÃO DO SISTEMA DE ENSINO 

2.1— Nome: Sistema de Organização Modular de Ensino (SOME) 

2.2 - Período de execução: iniciou em 1980 e não há prazo para finalização. 

2.3 - Identificação do Objeto: 

Em 1980, na então Faculdade de Educação do Estado do Pará (FEEP)', o Sistema de Organização Modular de Ensi-
no (SOME) iniciava como um projeto-piloto que promovia a educação no campo, oferecendo ensino formal, em nível estadu-
al, para alunos do ensino fundamental e médio. 

Os primeiros municípios atendidos, bem como o primeiro circuito formado era composto pelos municípios de Curu-
çá, Igarapé-Miri, Igarapé-Açu e Nova Timboteua. Nos dias hodiernos o SOME atua em 20 (vinte) Unidade Regionais de Edu-
cação, 82 (oitenta e dois) municípios e 420 (quatrocentos e vinte) comunidades. 

O ano de 1982 marca o tempo em que o Projeto SOME passou a ser mantido pelo Governo do Estado do Pará, atra-
vés da Secretaria de Estado de Educação (SEDUC), sendo expandido com a preocupação de ampliar as oportunidades educa-
cionais, especialmente em nível de ensino médio, para a população escolar do interior do estado. 

Em 2014 o SOME passou a ser uma Política Pública Educacional do Estado do Pará, sancionada por meio da lei n° 
7.806, de 29 de Abril, tendo por objetivo a garantia do acesso à educação básica e equidade dos direitos, promovendo o au-
mento no nível de escolaridade, bem como a manutenção dos alunos, se este for o desejo destes, em suas comunidades, levan -
do em consideração as vicissitudes e pluralidades das comunidades do campo, ribeirinhas, florestas e indígenas. 

Por força da Lei n° 7.806/14 o SOME se tornou uma Política Pública Educacional do Estado do Pará sem prazo para 
fmalização da oferta de ensino nas localidades em que atende, sob pena de desamparar as comunidades quanto à existência 
mormente do ensino médio. 

2.4 - Justificativa da proposição: 

As atividades letivas do SOME acontecem nas escolas municipais (Escolas de Funcionamento), em salas de aula ou 
espaços cedidos pelas Prefeituras Municipais. Nessa esteira, professores e alunos são, respectivamente, lotados e matriculados 
em escolas da rede estadual de ensino (Escolas Sede), responsáveis pela certificação e emissão da documentação escolar, 
obedecendo às exigências curriculares determinadas pelo Conselho Estadual de Educação (CEE), bem como em consonância 
com o estabelecido na lei n° 7.806, de 29 de Abril de 2014, que dispõe sobre a regulamentação e o funcionamento do SOME, 
no âmbito da SEDUC, e dá outras providências. 

Diante dessa particularidade do SOME, a celebração do Termo de Cooperação Técnica visa estabelecer parceria en -
tre o Estado/SEDUC e Prefeituras Municipais no fornecimento do ensino médio às comunidades do interior do Estado, com 
base no Art. 211 da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, em seu parágrafo 4°, para operacionalização do 
ensino médio nas localidades legalmente instituídas e do ensino fundamental no caso das localidades já implantadas até sua 
conclusão. 

1 
1 — Hoje Universidade Estadual do Pará (UEPA). 
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Elucidamos que para a continuidade do atendimento educacional nas comunidades escolares em municípios contem-
plados por meio do sistema modular, não se faz necessário a contratação de profissionais, nem tão pouco repasse de re-
cursos financeiros, posto que cada instituição (SEDUC e Prefeitura Municipal), por meio do Termo de Cooperação Técnica 
aqui tratado, compromete-se em assegurar as condições adequadas ao funcionamento do sistema dentro de suas atribuições le-
gais. 

Como beneficio da formalização e publicação do Termo de Cooperação Técnica/SOME teremos asseguradas as con-
dições adequadas ao funcionamento com qualidade do ensino modular e como resultado será possível assegurar a universali-
zação do ensino médio em comunidades longínquas do estado do Pará, beneficiando alunos oriundos de quilombos, assenta-
mentos, produtores rurais, indígenas, ribeirinhos, extrativistas, pescadores, entre outros. 

2.5 - Das Responsabilidades do Estado/SEDUC: 

— Implantação e coordenação geral das ações da modalidade de Ensino Modular; 
— Realizar diagnose na comunidade para provável implantação do SOME; 
— Capacitar e selecionar professores do quadro da SEDUC/PA; 
— Orientar e assessorar as atividades técnico-pedagógicas; 
— Lotar professores em articulação com as Unidades Regionais de Educação (URE's); 
— Elaborar o calendário letivo anual; 
— Realizar o planejamento pedagógico; 
— Articular-se com as UREs e Escolas Sede para garantir alimentação, transporte escolar e livros didáticos; 
— Expedir Certificado de Conclusão de curso pela Escola SEDE autorizada do município; 
— Assegurar a gratificação de deslocamento em conformidade com o Artigo 10 do Plano de Cargos, Carreira e Remuneração 

dos Profissionais da Educação Básica da Rede Pública de Ensino do Estado do Pará-PCCR Lei de n° 7.442, de 2 de julho de 
2010, (correspondente às despesas de locomoção e alimentação); 
— Definir responsabilidades e formas de funcionamento das ações de coordenação e supervisão pedagógica; 
— Garantir o repasse da alimentação escolar aos alunos do Sistema Modular de Ensino-SOME, em parceria com o município; 

-Garantir as distribuições dos livros do Programa Nacional do Livro Didático para o Ensino Médio (PNLEM) aos alunos do 
SOME regularmente matriculados e contabilizados anualmente na estatística de matrícula da SEDUC/PA na escola Sede do 
Município; 
— Garantir transporte escolar para os alunos matriculados no SOME em articulação com as UREs e Prefeituras, em conformi -
dade com o calendário escolar do SOME e as especificidades de acesso; 
— Realizar a matrícula dos alunos desta modalidade de Ensino Modular; 
— Expedir a documentação escolar dos alunos (boletins, declarações, ressalvas, histórico e certificados de conclusão) através 

das Escolas Sede devidamente autorizadas; 
— Assegurar a produção, organização, expedição e arquivo da documentação de professores e alunos do SOME; 
— Garantir à escola de funcionamento o repasse do Fundo Rotativo referente ao valor correspondente ao número de alunos 

matriculados nesta modalidade de Ensino Modular, para subsidiar a manutenção do espaço escolar por estes utilizados, sendo 
que esse repasse deverá ser administrado por um Conselho Representativo dos sujeitos envolvidos no Sistema Modular; 
— Possibilitar a participação dos professores do SOME nas atividades educativas da escola de funcionamento. 

2.6 - Da responsabilidade do Município/Prefeitura/SEMEC: 

—Acompanhar e lançar a frequência dos professores do SOME, por meio do corpo técnico administrativo da escola municipal 
de funcionamento do SOME; 
— Todos os documentos (docente e discente) deverão ser encaminhados à Escola Sede com cópia para a URE; 
— Informar à Coordenação Geral do Sistema de Organização Modular de Ensino-CESOME o descumprimento dos deveres 

funcionais dos professores lotados no SOME, inclusive o não cumprimento regular da jornada obrigatória de trabalho; 
— Destinar o espaço Esico em condições adequadas para o funcionamento de todas as turmas desse regime de ensino, no âm -

bito da unidade escolar designada para abrigar o Ensino Modular, quando se tratar da escola municipal ou municipalizada; 
— Na falta de espaço próprio da rede estadual, garantir o espaço em condições adequadas para o funcionamento de todas as 

turmas dessa modalidade de ensino, no âmbito da unidade escolar designada para atender a demanda do Ensino Modular 
(diurno, vespertino e noturno), quando se tratar da escola municipal ou municipalizada, inclusive com espaço próprio para o 
trabalho técnico de coordenação local; 

— Garantir, no âmbito da escola municipal ou municipalizada, pessoal de apoio (servente, vigia, merendeira) que d suporte 
operacional nos turnos de funcionamento desta modalidade de ensino; / \ 
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— Garantir, em caso de urgência e emergência de risco à saúde do professor, condições adequadas de deslocamento do mesmo 
até a Sede polo e/ou capital do Estado. 
— Gerenciar, mediante acordo específico Estado/SEDUC, o Transporte Escolar dos alunos dessa modalidade de Ensino Modu-
lar que, conjuntamente, guardará o direito público e subjetivo de acesso e permanência à educação escolar básica; 
— Arcar com a moradia para o professor, que atenda condições adequadas de conforto, higiene e segurança para os servidores 

residirem durante o período de atividades na localidade. 

2.7 - Resultados obtidos com a parceria: 

I. Democratização da Educação Básica — fundamental e médio, no interior do Estado; 
2. Aumento do nível de escolarização e redução do analfabetismo; 
3. Oportunização de acesso ao ensino superior, com significativos índices de aprovação em Universidades Públicas; 
4. Qualificação e formação de mão de obra, através da educação geral; 
5. Identificação e formação de lideranças: educacionais, políticas, religiosas, culturais, etc; 
6. Incetivo a organização político-social das comunidades; 
7. Instrumentalização técnica e política das comunidades para enfrentamento das demandas por meio de Projetos Comunitá-
rios; 

5— CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO 

O sistema modular iniciou suas atividades em 1980 e por determinação da lei n° 7.806 de 29 de abril de 2014, tor-
nou-se uma Política Pública Educacional do Estado do Pará sem prazo para finalização da oferta de ensino modular n 
localidades em que atende. 
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1- INSTITUIÇÕES 

INSTITUIÇÃO SOLICITANTE 
Secretaria de Estado de Educação — SEDUC 
Rodovia Augusto Montenegro, Km 10, s/n°, CEP: 66.820-000 - Tenoné — Belém — Pará 
Contato: 3201-5185 
e-mail: cesome.seduc@gmail.cotn 

INSTITUIÇÕES SOLICITADAS 
Prefeitura do município de JACUNDÁ 

2- DESCRIÇÃO DO SISTEMA DE ENSINO 

2.1 — Nome: Sistema de Organização Modular de Ensino (SOME) 

2.2 - Período de execução: iniciou em 1980 e não há prazo para finalização. 

2.3 - Identificação do Objeto: 

Em 1980, na então Faculdade de Educação do Estado do Pará (FEEP)', o Sistema de Organização Modular de Ensi-
no (SOME) iniciava como um projeto-piloto que promovia a educação no campo, oferecendo ensino formal, em nível estadu-
al, para alunos do ensino fundamental e médio. 

Os primeiros municípios atendidos, bem como o primeiro circuito formado era composto pelos municípios de Curu-
çá, Igarapé-Miri, Igarapé-Açu e Nova Timboteua. Nos dias hodiernos o SOME atua em 20 (vinte) Unidade Regionais de Edu-
cação, 82 (oitenta e dois) municípios e 420 (quatrocentos e vinte) comunidades. 

O ano de 1982 marca o tempo em que o Projeto SOME passou a ser mantido pelo Governo do Estado do Pará, atra-
vés da Secretaria de Estado de Educação (SEDUC), sendo expandido com a preocupação de ampliar as oportunidades educa-
cionais, especialmente em nível de ensino médio, para a população escolar do interior do estado. 

Em 2014 o SOME passou a ser uma Política Pública Educacional do Estado do Pará, sancionada por meio da lei n° 
7.806, de 29 de Abril, tendo por objetivo a garantia do acesso à educação básica e equidade dos direitos, promovendo o au-
mento no nível de escolaridade, bem como a manutenção dos alunos, se este for o desejo destes, em suas comunidades, levan -
do em consideração as vicissitudes e pluralidades das comunidades do campo, ribeirinhas, florestas e indígenas. 

Por força da Lei n° 7.806/14 o SOME se tornou uma Política Pública Educacional do Estado do Pará sem prazo para 
finalização da oferta de ensino nas localidades em que atende, sob pena de desamparar as comunidades quanto à existência 
mormente do ensino médio. 

2.4 - Justificativa da proposição: 

As atividades letivas do SOME acontecem nas escolas municipais (Escolas de Funcionamento), em salas de aula ou 
espaços cedidos pelas Prefeituras Municipais. Nessa esteira, professores e alunos são, respectivamente, lotados e matriculados 
em escolas da rede estadual de ensino (Escolas Sede), responsáveis pela certificação e emissão da documentação escolar, 
obedecendo às exigências curriculares determinadas pelo Conselho Estadual de Educação (CEE), bem como em consonância 
com o estabelecido na lei n° 7.806, de 29 de Abril de 2014, que dispõe sobre a regulamentação e o funcionamento do SOME, 
no âmbito da SEDUC, e dá outras providências. 

Diante dessa particularidade do SOME, a celebração do Termo de Cooperação Técnica visa estabelecer parceria en -
tre o Estado/SEDUC e Prefeituras Municipais no fornecimento do ensino médio às comunidades do interior do Estado, com 
base no Art. 211 da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, em seu parágrafo 4°, para operacionalização do 
ensino médio nas localidades legalmente instituídas e do ensino fundamental no caso das localidades j4.irnplantadas até sua 
conclusão. / 

t 
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Elucidamos que para a continuidade do atendimento educacional nas comunidades escolares em municípios contem -
plados por meio do sistema modular, não se faz necessário a contratação de profissionais, nem tão pouco repasse de re-
cursos financeiros, posto que cada instituição (SEDUC e Prefeitura Municipal), por meio do Termo de Cooperação Técnica 
aqui tratado, compromete-se em assegurar as condições adequadas ao funcionamento do sistema dentro de suas atribuições le-
gais. 

Como benefício da formalização e publicação do Termo de Cooperação Técnica/SOME teremos asseguradas as con-
dições adequadas ao funcionamento com qualidade do ensino modular e como resultado será possível assegurar a universali-
zação do ensino médio em comunidades longínquas do estado do Pará, beneficiando alunos oriundos de quilombos, assenta-
mentos, produtores rurais, indígenas, ribeirinhos, extrativistas, pescadores, entre outros. 

2.5 - Das Responsabilidades do Estado/SEDUC: 

— Implantação e coordenação geral das ações da modalidade de Ensino Modular; 
., — Realizar diagnose na comunidade para provável implantação do SOME; 

— Capacitar e selecionar professores do quadro da SEDUC/PA; 
— Orientar e assessorar as atividades técnico-pedagógicas; 
— Lotar professores em articulação com as Unidades Regionais de Educação (URE's); 
— Elaborar o calendário letivo anual; 
— Realizar o planejamento pedagógico; 
— Articular-se com as UREs e Escolas Sede para garantir alimentação, transporte escolar e livros didáticos; 
— Expedir Certificado de Conclusão de curso pela Escola SEDE autorizada do município; 
— Assegurar a gratificação de deslocamento em conformidade com o Artigo 10 do Plano de Cargos, Carreira e Remuneração 

dos Profissionais da Educação Básica da Rede Pública de Ensino do Estado do Pará-PCCR Lei de n° 7.442, de 2 de julho de 
2010, (correspondente às despesas de locomoção e alimentação); 
— Definir responsabilidades e formas de funcionamento das ações de coordenação e supervisão pedagógica; 
— Garantir o repasse da alimentação escolar aos alunos do Sistema Modular de Ensino-SOME, em parceria com o município; 

-Garantir as distribuições dos livros do Programa Nacional do Livro Didático para o Ensino Médio (PNLEM) aos alunos do 
SOME regularmente matriculados e contabilizados anualmente na estatística de matrícula da SEDUC/PA na escola Sede do 
Município; 
— Garantir transporte escolar para os alunos matriculados no SOME em articulação com as UREs e Prefeituras, em conformi-

dade com o calendário escolar do SOME e as especificidades de acesso; 
— Realizar a matrícula dos alunos desta modalidade de Ensino Modular; 
— Expedir a documentação escolar dos alunos (boletins, declarações, ressalvas, histórico e certificados de conclusão) através 

das Escolas Sede devidamente autorizadas; 
— Assegurar a produção, organização, expedição e arquivo da documentação de professores e alunos do SOME; 
— Garantir à escola de funcionamento o repasse do Fundo Rotativo referente ao valor correspondente ao número de alunos 

matriculados nesta modalidade de Ensino Modular, para subsidiar a manutenção do espaço escolar por estes utilizados, sendo 
que esse repasse deverá ser administrado por um Conselho Representativo dos sujeitos envolvidos no Sistema Modular; 
— Possibilitar a participação dos professores do SOME nas atividades educativas da escola de funcionamento. 

2.6 - Da responsabilidade do Município/Prefeitura/SEMEC: 

— Acompanhar e lançar a frequência dos professores do SOME, por meio do corpo técnico administrativo da escola municipal 
de funcionamento do SOME; 
— Todos os documentos (docente e discente) deverão ser encaminhados à Escola Sede com cópia para a URE; 
— Informar à Coordenação Geral do Sistema de Organização Modular de Ensino-CESOME o descumprimento dos deveres 

funcionais dos professores lotados no SOME, inclusive o não cumprimento regular da jornada obrigatória de trabalho; 
— Destinar o espaço físico em condições adequadas para o funcionamento de todas as turmas desse regime de ensino, no âm -

bito da unidade escolar designada para abrigar o Ensino Modular, quando se tratar da escola municipal ou municipalizada; 
— Na falta de espaço próprio da rede estadual, garantir o espaço em condições adequadas para o funcionamento de todas as 

turmas dessa modalidade de ensino, no âmbito da unidade escolar designada para atender a demanda do Ensino Modular 
(diurno, vespertino e noturno), quando se tratar da escola municipal ou municipalizada, inclusive com espaço próprio para o 
trabalho técnico de coordenação local; 

— Garantir, no âmbito da escola municipal ou municipalizada, pessoal de apoio (servente, vigia, mere eira) que dê suporte 
operacional nos turnos de funcionamento desta modalidade de ensino; 
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— Garantir, em caso de urgência e emergência de risco à saúde do professor, condições adequadas de deslocamento do mesmo 
até a Sede polo e/ou capital do Estado. 

— Gerenciar, mediante acordo específico Estado/SEDUC, o Transporte Escolar dos alunos dessa modalidade de Ensino Modu-
lar que, conjuntamente, guardará o direito público e subjetivo de acesso e permanência à educação escolar básica; 
— Arcar com a moradia para o professor, que atenda condições adequadas de conforto, higiene e segurança para os servidores 
residirem durante o período de atividades na localidade. 

2.7 - Resultados obtidos com a parceria: 

1. Democratização da Educação Básica — fundamental e médio, no interior do Estado; 
2. Aumento do nível de escolarização e redução do analfabetismo; 
3. Oportunização de acesso ao ensino superior, com significativos índices de aprovação em Universidades Públicas; 
4. Qualificação e formação de mão de obra, através da educação geral; 
5. Identificação e formação de lideranças: educacionais, políticas, religiosas, culturais, etc; 
6. Incetivo a organização político-social das comunidades; 
7. Instrumentalização técnica e política das comunidades para enfrentamento das demandas por meio de Projetos Comunitá-
rios; 

5— CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO 

O sistema modular Iniciou suas atividades em 1980 e por determinação da leì n° 7.846 de de abril de 2014, tor-
nou-se uma Política Pública Educacional do Estado do Pará sem prazo para finalização da of e ensino modular nas 
localidades em que atende. 
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