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PRÉFACIO 

É de consenso de todos: educadores, cientistas sociais, teóricos renomados da 

educação, esferas governamentais e sociedade de um modo geral, que existe apenas uma 

maneira do ser humano se tornar um agente reflexivo e ativo, possuir propriedades e poderes 

com os quais pode monitorar sua própria vida, intervir junto às propriedades estruturais e 

culturais de uma sociedade de modo a contribuir para a transformação social: ter sua 

formação a partir de uma educação com qualidade. 

O professor Cristovam Buarque ao comentar a obra Urgência na Educação de Isaac 

Roitman e Mozart Neves Ramos cita um artigo da referida obra, inimigos invisíveis, no qual 

Roitman após fazer uma análise histórica sobre a microbiologia que localiza inimigos 

invisíveis, conclui dizendo que o pior dos inimigos invisíveis é aquele que ―envenena a 

formação de nossa personalidade‖, ou seja, a falta de educação. E para esse inimigo invisível 

ele encontra apenas uma vacina: a educação que educa para a vida e forma verdadeiros 

cidadãos. 

Neste sentido, não é possível fazer educação de qualquer jeito. É necessário um 

planejamento sério que saia do campo da utopia e se torne realidade. A Legislação da 

Educação Brasileira aponta para isso. O Plano Nacional de Educação - PNE atual pauta ações 

necessárias em várias dimensões para mudar o cenário da educação do país. Agora cabe a 

cada ente governamental assumir sua responsabilidade e se tornar protagonista da 

transformação social na educação que o nosso povo merece. 

O município de Jacundá, sudeste paraense, ao longo desses últimos anos, não tem 

medido esforços na busca de avanços na consolidação de uma política de gestão democrática 

no âmbito educacional.  Na I Conferência Municipal de Educação realizada em 2007, a partir 

de vários estudos sobre o marcos legal para a construção de um novo cenário de educação 

nessa região e o envolvimento de educadores e entidades governamentais e não 

governamentais, priorizamos a criação do Conselho Municipal de Educação e Sistema 

Municipal de Ensino pela Lei Municipal Nº 2.440/07 e reestruturado pela lei Nº 2.503 de 

março de 2011. A partir da II Conferência ocorrida em 2009, o tema central de nossas 

plenárias, seminários entre outros se concentrou na construção do Plano Municipal de 

Educação – PME. Foi assim na III Conferência de 2010 e em abril do ano corrente, 

concluímos a elaboração do referido documento na IV Conferência Municipal de Educação. 

Tudo isso com o intuito de promover a melhoria da qualidade de ensino de nossas crianças, 

jovens e adultos e com isso garantir o direito de aprender de cada educando. 



 

 
 

É importante ressaltar que a participação de todos nesse processo qualifica o PME de 

nosso município como um produto social resultante de várias discussões, conflitos de 

interesse e poder, anseios e limites que requer a materialidade das ações oriundas de cada 

meta. Nesse sentido pode se dizer que este é um documento que se configura num objeto de 

reflexão critica proveniente das Conferências Nacionais, Estaduais e Municipais que aspiram 

por construir um plano para assim colocar em prática estratégias que possam responder com 

seriedade aos resultados do diagnóstico base da elaboração do respectivo Plano.  

O que não podemos esquecer é que por se tratar de um documento que planeja um 

período equivalente há dez anos, ou seja, uma década, ele indica um movimento, onde as 

diretrizes devem ser refletidas em cada uma das metas e estratégias definidas e por isso 

precisam de acompanhamento, de controle e avaliação, uma vez que elas prevêem 

temporalidade e podem ser adequadas periodicamente. 

Elaborado o Plano Municipal de Educação de Jacundá, é necessário que cada um se 

sinta responsável pela sua efetivação, os entes federativos na consolidação do regime de 

cooperação e na correta aplicação dos recursos destinados a respectiva área, os educadores na 

construção dos projetos políticos pedagógicos, nos planos de ensino e de aulas, as famílias 

com sua presença e participação contínua na escola, os estudantes na dedicação e empenho 

nas aulas, os organismos de controle, fiscalização e normatização no acompanhamento da 

aplicação dos recursos, e na regularização do sistema de ensino e a sociedade civil organizada 

no acompanhamento e na valorização desse serviço público tão relevante para a formação de 

cidadão livres e conscientes de sua autoridade nas tomadas de decisões políticas, econômicas, 

sociais e culturais. 

 Cabe aqui frisar que em cada eixo temático, metas e ações traçadas no decorrer da 

construção do plano estão implícitas os sonhos, os anseios, as desilusões, os conflitos 

objetivos e subjetivos, as crenças, a esperança de um conjunto de pessoas que almejam 

desconstruir e construir fazeres e que acreditam que é possível, sim, oferecer uma educação 

que transforme vidas em VIDAS.  Como dizia Mario Quintana: ―se as coisas são inatingíveis. 

Oras... não é motivo para não querê-las. Que tristes os caminhos. Se não fora a presença 

distante das estrelas.‖. Queremos sim sonhar, os sonhos nos movem, mas o que queremos 

mesmo é a concretização destes. 

Vamos lá?! Juntos e unidos, temos grandes chances de fazer acontecer! 

Ana Cristina de Araújo Negrão 
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PLANEJANDO A PRÓXIMA DÉCADA: NOVOS CAMINHOS PARA A 

EXCELÊNCIA NA EDUCAÇÃO 

Foto aérea de Jacundá – Entrada da cidade via Marabá  

Fonte: Bruno da Veiga Menezes. Jacundá – PA2015 
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I– APRESENTAÇÃO 

O PME - Plano Municipal de Educação é um documento que tem como objetivo 

atender os anseios da sociedade de Jacundá, fundamentado em sua história cultural no intuito 

da formação de uma sociedade mais igualitária, garantindo seus direitos, prescrevida pela 

Constituição Federal de1988, em seus artigos 205, 206 incisos I a VIII e 208 incisos I a VII, 

parágrafos 1º, 2º e 3º e na Lei de Diretrizes de Bases da Educação Nacional - LDB nº 

9.394/96, em consonância com a lei 13.005, de 25 de Junho de 2014 com vista ao 

cumprimento do disposto no art. 214 da Constituição Federal. 

Baseado nas leis supracitadas considera-se essencial o registro da intenção política no 

âmbito educacional, em termos de acordo os recursos financeiros, nos limites e capacidades 

para responder ao desafio de oferecer uma educação de qualidade, constituindo-se assim o 

PME em um instrumento de planejamento visando às diretrizes previstas nas metas 

educacionais para garantir as estratégias educacionais estabelecidas para o decênio 2015- 

2025, no município. 

O Plano Municipal de Educação objetiva proporcionar melhoria da qualidade da 

educação e responsabilidade social, superando as desigualdades educacionais e culturais, 

erradicar o analfabetismo, ampliar o nível de escolaridade da população e propiciara 

qualificação para o trabalho, definindo diretrizes para a gestão municipal, bem como, as metas 

para cada nível e modalidade de ensino, visando à formação, à valorização do magistério e 

aos demais profissionais da educação. 

A construção/adequação desse documento fundamentou-se por meio de estudos, 

pesquisas, avaliações internas e externas, reuniões de posicionamento e tomadas de 

decisão,que apontaram expectativas a serem contempladas e aprovadas em plenárias 

realizadas pelo Conselho Municipal de Educação, Fórum Municipal de Educação, 

Conferência Municipal de Educação e Câmara Municipal de Jacundá.  

O processo de construção/adequação do PME de Jacundá constitui-se em 

planejamento de longo prazo. No ano de 2009 em Conferência Municipal foram aprovadas 

proposições para todos os níveis e modalidades, porém não foram encaminhadas para o 

Executivo e nem para o Legislativo por estar aguardando a aprovação do Plano Nacional de 
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Educação. O município também contribuiu com proposições para a Conferência Nacional de 

Educação - CONAE 2014. 

Sob orientação da SASE/MEC (Secretaria de Articulação com os Sistemas de Ensino), 

a Prefeitura Municipal de Jacundá, juntamente com a Secretaria Municipal de Educação 

aderiu ao compromisso de elaborar/adequar seu PME e para consolidar esse compromisso, 

foram assinados termos de adesão, eleitos Técnico multiplicador para participar dos encontros 

de formação e comissão temática e comissão colaborativa com diversas representatividades da 

sociedade civil organizada para atuarem em prol da (re)construção do PME. Fez-se então um 

trabalho norteado pelas orientações da SASE/MEC, buscando seguir as premissas da lei 

13.005 de 25 de junho de 2014. 

Como metodologia de trabalho fez-se um resgate das produções anteriormente 

construídas em momentos legítimos e correlacionou-se as proposições aprovadas em 2009, 

com proposições do CONAE 2014 e ainda com as proposições dos outros instrumentos de  

planejamento  do município ( PAR -  Plano de Ações Articuladas,PPA – Plano 

Plurianual,LOA – Lei Orçamentária Anual  e LDO – Lei de Diretrizes Orçamentárias).Todo 

esse processo foi realizado pela comissões supracitadas sob coordenação da Técnica 

Multiplicadora com a colaboração do Fórum Municipal de Educação e Conselho Municipal 

de Educação.Toda trajetória de construção/adequação do PME foi apresentada na Câmara 

Legislativa. Houve plenária do Fórum para apreciação e alteração das proposições, depois de 

sistematizadas foram levadas para apreciação em Conferência Municipal, onde delegados e 

observadores representantes de toda sociedade civil organizada tiveram oportunidade de 

validar ou fazer alterações através de proposições aditivas, supressivas, substitutivas ou novas 

proposições aprovadas pela maioria simples dos votos. As mesmas serão encaminhadas ao 

Poder Executivo e Legislativo para o PME ser de fato consolidado. 

 Atendendo as premissas propostas para a construção de um plano territorial, este 

documento define as diretrizes, metas e estratégias do PME para os níveis e modalidades de 

ensino observadas as seguintes diretrizes.  

DIRETRIZES: 

I - erradicação do analfabetismo; 

II - universalização do atendimento escolar; 



 
 

Plano Municipal de Educação - PME 

Jacundá - Pará 

5 
 

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. 

  

II CARACTERIZAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JACUNDÁ 

 

2.1– Aspectos históricos  

A ocupação e o povoamento da Amazônia tiveram início no século XVII, provocados 

pelas invasões de franceses, ingleses e holandeses que forçaram a iniciativa do governo 

português em instalar nas terras amazônicas a construção de fortes armados, como mecanismo 

de defesa contra invasores estrangeiros, surgindo assim os primeiros povoados, os quais mais 

tarde viriam a tornar-se grandes cidades da Amazônia. No século XVIII vieram as missões 

religiosas para catequizar os índios e as expedições militares, visando o controle e a defesa da 

região. No século XIX, a exploração da borracha impulsionou muitos trabalhadores a 

adentrarem na floresta, os quais se fixaram em partes da vasta região, ocorrendo o surgimento 

de vilas, povoados e importantes centros urbanos. (O Pará em Questão – pg.121) 
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O município de Jacundá teve como primeiros habitantes os índios da tribo Gavião, que 

se autodenominavam parkatêjê (povos da jusante), pertencente a família ―Jê do Norte‖. Os 

homens‗‘brancos‘‘ os denominaram de gavião, devido nas suas flechas constarem grande 

quantidade de penas dessas aves. Esses índios fixaram-se nas cabeceiras dos rios Jacundá e 

Mojú, onde tiveram suas aldeias até a década de 60. 

O município de Jacundá apresenta duas fases importantes do seu contexto histórico: a 

primeira começa no dia 29 de Dezembro de 1961- data de emancipação e se estende até 1980, 

a segunda começa no ano de 1980, data de início da transferência da sede do município para 

nova localidade, até então conhecida como Vila Arraia, e se estende até os dias atuais. 

O topônimo Jacundá é a designação comum a vários peixes do gênero Crenicichla, 

pisciformes, da família dos Ciclídios e mede até 26 centímetros de comprimento e se alimenta 

de larvas e insetos. Possui o corpo alongado, nadadeira dorsal contínua ocupando quase todo 

dorsal e, geralmente, um ocelo típico na cauda. O nome jacundá também denominava uma 

espécie de dança que integrava a um dos rituais da tribo dos gaviões, na pesca do peixe com 

referente nome. 

Segundo Silveira (2001.p.26-27), a fundação do povoado de Jacundá,no ano de 

1915,esta atribuída ao coronel Francisco Acácio de Figueiredo e seus ‗‗homens‘‘, os quais 

integravam a comitiva de Carlos Gomes Leitão. Esses homens primeiramente fixaram 

residência a7 quilômetros acima da foz do rio Jacundá. Ali passaram a exercer atividades 

ligadas à extração do caucho, árvore pertencente à família das moráceas da qual se extrai uma 

goma para produção da borracha. Com a escassez das árvores, a margem do Tocantins,fez 

com que esses aventureiros adentrassem na mata, ocorrendo conflitos diretos com os índios 

Gavião, que ali residiam. Dessa maneira esses homens transferiram suas moradias para a foz 

do rio Jacundá. Novamente ocorreram novos ataques e assim desceram pouco mais o 

Tocantins, passando a se fixar definitivamente na entrada do Itaboca, onde se constituiu a 

comunidade de Jacundá. 

Jacundá se destacou em função de ter se tornado porto obrigatório de baldeação de 

mercadoria. Também possuía uma reserva muito grande de castanhais. Na década de 20, a 

extração da castanha tornou-se um comércio muito lucrativo, atraindo muitos trabalhadores, e 

posteriormente na década de 30, o processo migratório se intensifica mais ainda, com a 

descoberta de diamantes e o surgimento de vários garimpos na região. 
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No ano de 1977, o governo federal, através do decreto n° 80.100, de 08 de agosto, 

autorizou a Eletronorte – Centrais Elétricas do Norte do Brasil S/A - a construir a linha de 

transmissão de energia elétrica da UHT (Usina Hidrelétrica de Tucuruí). Na ocasião da 

inundação causada pelas águas do lago formado pela Hidrelétrica de Tucuruí, o município de 

Jacundá teve sua sede transferida das margens do Rio Tocantins, para a localidade de Vila 

Arraias,escolhida pela Eletronorte para abrigar os moradores de Jacundá que recebeu a 

denominação de Nova Jacundá e com o passar do tempo passou a ser chamada apenas de 

Jacundá. 

 

2.2 – Símbolos oficiais do município. 

Brasão 

 

 

 

 

 

 

 

Escudo com as principais representações econômicas do município, o Brasão 

apresenta quatro iconografias que representam as principais atividades econômicas 

desenvolvidas na região, sendo representado o rio Tocantins, e sua importância na 

pesca e garimpagem de ouro e diamante, assim como a riqueza das florestas 

representadas pelas árvores da castanheira, que a principio servia apenas para o 

consumo da população, na década de 20garantiu a economia local se tornando um dos 

principais produtos de exportação da região. A rodovia da PA - 150 e a locomotiva 

representa a importância da abertura das estradas terrestre e férrea, facilitando no 

transporte de pessoas bem como no escoamento de produtos, principalmente o minério 

de ferro extraído na região. O brasão também destaca a pecuária, uma atividade 

econômica muito importante na atualidade. No centro do brasão tem uma estrela 
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amarela, ladeada pelas palavras Paz, Amor, Trabalho e Liberdade. Na parte inferior do 

brasão encontra uma flâmula na cor vermelha, homenageando o nome Jacundá e nas 

abas a importante data de sua emancipação e transferência oficial da antiga cidade para 

a nova localidade então conhecida como Vila Arraia. 

– Bandeira 

 

 

 

 

 

 

A bandeira do município é dividida em três faixas ostentando as cores vermelha, 

amarela e verde. Na parte superior fica a cor vermelha.  No centro da bandeira fica a faixa de 

cor amarela. De acordo com pesquisas locais, a cor amarela representa a riqueza mineral, 

inclusive o ouro existente na região.  A cor verde representa a floresta predominante na 

região, sendo esta, a faixa que ocupa toda a extensão inferior da bandeira. No canto da 

bandeira, ocupando parte das faixas vermelha e amarela está posicionado o brasão com a 

representação das principais atividades econômicas desenvolvidas no município
1
.  

 

2.3 - Aspectos geográficos e administrativos 

O atual município de Jacundá está localizado na zona fisiográfica do Itacaiunas. 

Abrange uma área territorial de 2.008,315 km², na região norte do país e compreende o 

Sudeste do Pará, no km 88, as margens da rodovia PA-150, a uma distância, por via terrestre, 

de aproximadamente 450 km da capital do Estado, Belém. Limita-se com os municípios de 

Rondon do Pará, Marabá, Nova Ipixuna, Novo Repartimento e Goianésia do Pará.  

                                                             
1 Dados fornecidos pela Câmara Municipal de Jacundá. 
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Pela lei estadual nº 62, de 31/12/1947, desmembra do município de Marabá o distrito 

de Jacundá, para formar o novo município de Itupiranga. Em divisão territorial datada de 

01/06/1950, o distrito permanece no município de Itupiranga, permanecendo em divisão 

territorial datada de 1/07/1960.  

Em 29/12/1961, pela lei estadual nº 2460 é elevado à categoria de município com a 

denominação de Jacundá, desmembrado de Itupiranga.  

Em divisão territorial datada de 31/12/1963, o município é constituído distrito sede 

limitando-se com os municípios de Portel, Bagre, Tucuruí, Capim e Itupiranga. (Fonte: 

Departamento Legislativo da Câmara Municipal de Jacundá). 

Os limites municipais foram alterados para a criação dos municípios de: Rondon do 

Pará (lei 027 de 13/05/1982), Pacajá (Lei 5.447 de 10/05/1998), Goianésia do Pará (Lei 5.686 

de 13/12/1991), Novo Repartimento (Lei 5.702 de 13/12/1991) e o município de Nova 

Ipixuna através da Lei 5.762 de 20/10/1993, permanecendo a divisão territorial datada de 

2005, de acordo dados do IBGE/2010- Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística.  

O clima predominante no município é o tropical úmido e a temperatura média anual 

varia de 26º a 27º C, com máxima de 31º a 32º C, e mínima de 21,5º C a 22,5º C. Chove 

durante todo ano, registrando as maiores precipitações nos meses de fevereiro, março e abril. 

A média anual de precipitação oscila entre 1750 a 2000mm. (fonte IBGE;2010)  

Na vegetação há predominância de floresta tropical e o seu relevo tem áreas planas de 

grandes elevações. A altitude da sede é de 95 metros. Os tipos de solo encontrados são o 

argiloso e arenoso, com características férteis.  

A rede hidrográfica é formada pelos rios Jacundá, Jacundazinho, Arraia, Rio 

Tocantins, Sabiá, São Domingo, Rio Mojú, Jabutizão, Jabutizinho, Grotão do Meio, Iruanã, 

Grande Valentim, Praia Alta, Pucuruíe os igarapés Águas da Saúde, Piranheira e Piteira. 

(Leopoldino M. Dias.-ed. 2013 p. 67) 

 

2.4 - Aspectos demográficos 

 

Quando foi criado, o município tinha ao todo 2.837 habitantes. Pelo censo de 1.980, o 

número populacional passou para 15.179 habitantes e na sede somente 285. Em 1.986, através 

dos dados da Superintendência de Campanhas de Saúde Publica (SUCAM),o município já 
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possuía 12.027 residências e 27.119 habitantes. Em 2014, a população estimada é de 55.204 

pessoas, de acordo dados do IBGE 2014. 

2.5 - Evolução populacional   

 

 

Evolução Demográfica 

Ano Jacundá Pará Brasil 

1991 43.012 4.950.060 146.825.475 

1996 39.455 5.466.141 156.032.944 

2000 40.546 6.192.307 169.799.170 

2007 51.511 7.065.573 183.987.291 

2010 51.360 7.581.051 190.755.79 

Fonte: IBGE – Censo Demográfico 2010 

O município de Jacundá caracteriza-se por receber imigrantes advindos de várias regiões 

brasileiras, e o processo migratório acaba que influenciando no número de habitantes, ora 

aumentando ora diminuindo. De acordo o Instituto de Geografia e Estatística – IBGE, a 

população do município de Jacundá sofreu uma pequena oscilação, considerando que no 

Censo 2007 a população oficial era de 51.511 habitantes, e no Censo 2010 a população baixou 

para 51.360 habitantes.  

  Segundo Claudiomiro Oliveira (2010), coordenador de subárea do IBGE,os principais 

motivos içados para a diminuição do número populacional no município são:  

 Fator econômico; 

 Falta de oportunidades nas áreas profissionais ocasionando a migração para outros 

municípios; 

 Surgimento de assentamentos que receberam a média estimada de 3.200 pessoas, que 

passaram a declarar residência em municípios vizinhos.  
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Dados Populacionais- IBGE/2010 

População residente/2010 51.360 hab. 

População residente urbana 45.683 pessoas 

População residente rural 5.677 pessoas 

População residente – Homens 25.769 pessoas 

População residente – Mulheres 25.591pessoas 

Área 2.008,315 Km².   

Bioma Amazônia 

Índice de Desenvolvimento Humano Municipal – IDH 0, 622 

Densidade Demográfica 25,57 habitantes por Km². 

Gentílico Jacundaense 

Fonte: IBGE – Censo Demográfico 2010 

 

Considerando o índice populacional apresentado, a maioria dos habitantes residentes 

no município está centralizada na área urbana, sendo que 89% da população habitam na área 

urbana e 11% na área rural. A população de homens é superior ao número populacional de 

mulheres em 0,69%, na sua totalidade. Considerando a faixa etária de 0 a 24 anos observa-se 

que o número de mulheres supera o de homens em 1%.Na faixa etária de adultos 

considerando a idade de 25 a 59 anos o número de homens supera 1,4% ao de mulheres.  

O índice de desenvolvimento humano representa 0, 622, considerando o IDH do censo 

anterior (2000), que foi de 0,477, houve um acréscimo representativo de 0,145.  
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Faixa Etária  

Idade Jacundá Pará Brasil 

 
Homens Mulheres Homens Mulheres Homens Mulheres 

0 a 4 anos 2.432* 2.564* 303.131 291.342 5.638.154 5.444.151 

5 a 9 anos 2.678 2.530 397.851 383.727 7.623.749 7.344.867 

10 a 14 

anos 
2.797 2.898 425.547 410.621 8.724.960 8.440.940 

15 a 19 

anos 
2.795 2.866 396.977 390.202 8.558.497 8.431.641 

20 a 24 

anos 
2.876 2.865 375.543 373.462 8.629.807 8.614.581 

25 a 29 

anos 
2.403 2.551 352.748 354.717 8.460.631 8.643.096 

23 a 34 

anos 
2.185 2.082 310.021 307.253 7.717.365 8.026.554 

35 a 39 

anos 
1.730 1.776 259.524 255.011 6.766.450 7.121.722 

40 a 44 

anos 
1.588 1.454 221.141 213.683 6.320.374 6.688.585 

45 a 49 

anos 
1.108 1.037 179.840 174.157 5.691.791 6.141.128 

50 a 54 

anos 
872 806 148.706 145.503 4.834.828 5.305.231 

55 a 59 

anos 
663 696 117.257 115.771 3.902.183 4.373.673 

60 a 64 505 451 88.059 86.379 3.040.897 3.467.956 
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Idade Jacundá Pará Brasil 

 
Homens Mulheres Homens Mulheres Homens Mulheres 

anos 

65 a 69 

anos 
436 386 67.039 67.346 2.223.953 2.616.639 

70 a 74 

anos 
297 281 46.728 48.614 1.667.289 2.074.165 

75 a 79 

anos 
199 174 30.050 32.675 1.090.455 1.472.860 

80 a 84 

anos 
107 87 16.710 20.299 668.589 998.311 

85 a 89 

anos 
60 57 7.766 10.309 310.739 508.702 

90 a 94 

anos 
27 18 3.503 5.409 114.961 211.589 

95 a 99 

anos 
10 10 1.137 2.212 31.528 66.804 

Mais de 

100 anos 
1 2 274 625 7.245 16.987 

Fonte: IBGE – Censo Demográfico 2010
2
 

 

 

 

                                                             
2
Os dados coletados pelo IBGE, na tabela e na pirâmide etária que representa o número populacional de homens 

e mulheres de 0 a 4 anos não estão em consonância. Para afirmar o número de homens e mulheres de 0 a 4 anos 

apresentados no censo de 2010, foram considerados os números da pirâmide etária. 
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Fonte: IBGE – Censo Demográfico 2010 

 

Para análise da população por sexo e idade foram consideradas jovens pessoas com 

idade de 0 a 24 anos, adultos, pessoas com idade de 25 a 59 anos e idosos os de 60 anos a 

mais. De acordo com os dados observa-se que a população somando homens e mulheres, em 

sua maioria é constituída de jovens, representando uma média de 53% da população, adultos 

representam41% e a população de idosos representam 6%. 

O desenho da pirâmide etária é afunilado na ponta, representando a população idosa, e 

o seu alargamento na base justificando o número elevado de jovens, superior ao de idosos e 

adultos, constituindo a população jacundaense uma população jovem. 
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- Dados estatísticos da população:  

População residente alfabetizada/IBGE-2010 38.171 Pessoas 

Estatísticas do Registro civil 2010 

Nascidos vivos - registrados– lugar do registro 1.004 Pessoas 

Casamentos – registrados no ano – lugar do registro 202 Casamentos 

Divórcios – concedidos no ano – em 1ª instância – lugar da 

ação do processo 
24  Divórcios 

População declarada de negros 38.299 Pessoas 

População declarada não negros 13.061 Pessoas 

Fonte: 2014 IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística/Censo 2010 

 

 

2.6 - Aspectos socioeconômicos 

 

A história econômica do município de Jacundá está ligada a duas fases importantes do 

seu contexto histórico. A primeira relacionada à cidade de Jacundá localizada as margens do 

rio Tocantins, alcunhada atualmente como Velha Jacundá, e a segunda relacionada à Atual 

Jacundá, localizada as margens da rodovia PA -  150. 

 A economia na Velha Jacundá está ligada a diversidade de riquezas naturais, como 

meio de subsistência de um povo, na construção de uma identidade cultural e política. As 

atividades pioneiras desenvolvidas estavam ligadas ao extrativismo vegetal, a exploração e 

comercialização do caucho e da castanha-do-pará. Mas também existiam atividades 

econômicas alternativas como a caça, pesca e a garimpagem de diamantes. A comercialização 

da pele da onça, o couro do jacaré e os diamantes, eram vendidos para fora da região sendo 

utilizados na produção de sapatos, malas, casacos e jóias.   Os produtos extraídos eram 

vendidos em Marabá, onde havia um porto para escoar toda a produção. 

Na atualidade, a economia do município está distribuída entre os setores primários, 

secundário e terciário. No setor primário a economia se baseia na pecuária, sobretudo na 
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criação de gado bovino em grande escala e piscicultura, representando 10,6% da economia. 

No setor secundário, representado pelas indústrias madeireiras, olarias, movelarias, laticínios, 

fábrica de ração, frigorífico etc. representando 14,5% e o setor terciário constituído pelo 

comércio e prestação de serviços, sendo que este último tem uma representação de 75,4% do 

perfil de atividades produtivas no município, de acordo o IBGE 2008.  

 

2.7 - Aspecto cultural: esporte, turismo e lazer. 

 

A Velha Jacundá possuía uma cultura própria baseada nos costumes dos nativos, com 

brincadeiras de rodas, cantigas de ninar, banho nos rios, além de confecções dos próprios 

brinquedos. 

Atualmente o município apresenta variadas características culturais marcantes 

ocorridas com processo de miscigenação, onde há praticamente representantes de todos os 

estados brasileiros, com maior destaque para o Maranhão, Bahia, Goiás, Tocantins e Piauí, 

como também a presença de outros grupos como gaúchos, paulistas, pernambucanos, 

paranaenses entre outros, que aqui chegaram e fixaram moradia. 

Em Jacundá as atividades esportivas vêm ganhando cada vez mais espaço entre a 

população.  Ações públicas e de entidades privadas buscam promover e incentivar o hábito 

dessas práticas. A principal modalidade praticada é o futebol, mas há também prática de 

voleibol, handebol, futsal e basquetebol desenvolvido nas escolas públicas e privadas, 

ganhando desta que em jogos estudantis.  

 Nas escolas públicas essas modalidades esportivas também são desenvolvidas no 

programa de complementação de atividades pedagógicas e sócio educativas, Mais Educação e 

o Programa Atleta na escola. Há ainda clubes privados que desenvolvem diferentes tipos de 

esportes, para variados grupos etários.   

São realizadas atividades esportivas e eventos culturais como: Festas Juninas, boi-

bumbá, carnaval, capoeira, torneio de Futebol no dia do Trabalhador, Trilha Bike Lama, 

Projeto Escola Zico 10 de Jacundá, Jogos Estudantis Jacundaenses - JEJ‘S, junto com a 

Secretaria de Educação que apóia os Campeonatos de 1ª e 2ª divisão, Taça Cidade, Torneios e 

Campeonatos de Futebol nos Bairros, Futebol do interior, à Trilha ―Tô na Pega‖ de Jacundá, o 
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TORJAC (Torneio de Pesca esportiva de Jacundá) a FEICAJ (Feira da Indústria, Comércio e 

Artes de Jacundá) entre outros. 

As praças municipais são os principais pontos de lazer do município.  No centro da 

cidade está localizada a praça principal Inácio Pinto Silva na qual está localizada a Prefeitura 

Municipal, e ao seu lado o Palácio Legislativo na Praça dos Três Poderes, Praça Boa 

Esperança, no bairro de mesmo nome, Praça do Alto Paraíso e Praça Luciana Pincer (Centro 

de Artes e Esportes Unificados -CEU). 

  As lendas e as histórias Jacundaenses constituem importantes expressões folclóricas, 

por intermédio delas o povo transmite a sua capacidade imaginativa narrando de modo 

fantástico fatos e acontecimentos que despertam o interesse popular.

A culinária jacundaense se distingue um pouco da culinária paraense, mas tem muitos 

elementos desta, principalmente pelo fato de que todo o estado tem influência indígena em 

comum.  Porém, em Jacundá, alguns pratos se sobressaem em relação ao resto do Pará, tanto 

por fator cultural quanto por fator étnico.  Um exemplo disso é que o povoamento teve 

participação ativa culinária de maranhenses, baianos, mineiros, piauienses, goianos, entre 

outros, que contribuíram com o costume local. 

 

 

2.8– A Educação do Município. 

 

 

           A Educação Básica é composta pela Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino 

Médio, com objetivo de assegurar a todos os brasileiros a formação comum indispensável 

para o exercício da cidadania e fornecer-lhes os meios para progredir no trabalho e em estudos 

posteriores [LDBEN Art. 21 e 22]. Dois são os principais documentos norteadores da 

Educação Básica: a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDB, Lei nº 9.394, de 

20 de dezembro de 1996 e o Plano Nacional de Educação - PNE, Lei nº 13.005/2014, regidos, 

naturalmente, pela Constituição da República Federativa do Brasil. 

   Na Educação Infantil, as crianças de 0 a 3 anos são matriculadas em um 

estabelecimento educativo de apoio pedagógico denominado creche. As crianças de 4 a 5 anos 

são atendidas na pré-escola. 
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O Ensino Fundamental  com duração de nove anos, é destinado a crianças e 

adolescentes com idade entre seis e 14 anos. Em 1996, assumiu o lugar do chamado Primeiro 

Grau, que era composto do curso primário (com duração de quatro a cinco anos) e do curso 

ginasial (com quatro anos de duração). O Ensino Fundamental é dividido em duas fases: anos 

iniciais ( 1º ao 5º ano) e anos finais (6º ao 9º ano). 

 O Ensino Médio, anteriormente chamado de 2º Grau, é a etapa final da Educação 

Básica, está estruturado em 3 (três) anos, com duração mínima de 2.400 horas. Tem como 

objetivos a consolidação e o aprimoramento dos conhecimentos adquiridos no Ensino 

Fundamental, além da preparação para a vida e para os primeiros passos no mercado de 

trabalho. 

A rede Municipal de Ensino, no final da década de 70, era dotada apenas de dois 

estabelecimentos de ensino, os colégios Coronel João Pinheiro e Teotônio Apinagés, sendo 

esta última situada na Vila Jatobal. Nesse período eram ofertados aos educandos Jacundaenses 

apenas os cursos de 1ª a 5ª séries, hoje Ensino Fundamental incompleto. 

 Para erradicar o analfabetismo na localidade foi implantado o Mobral - Movimento 

Brasileiro de Alfabetização, um Programa do governo Federal, propondo a alfabetização de 

jovens e adultos.  

Os profissionais de educação na localidade citados por moradores da Velha Jacundá, 

que de forma simbólica representam os demais colegas profissionais da época tanto no cargo 

de professor quanto no administrativo foram: Dona Beatriz, Carolina, professor Caetano, Aida 

Coelho Pinto Sanches e Wanderlina Lopes Pedra Moreira.  

Na atualidade, o município conta com um número maior de escolas, de docentes e 

discentes. No intuito de garantir uma educação de qualidade à população, o município conta, 

com escolas construídas de alvenarias, sendo que as primeiras construções tiveram início na 

década de 80, com a transferência das duas escolas, Coronel João Pinheiro e Teotônio 

Apinajés, sendo esta última feita em madeira. Ao longo dos anos as escolas foram sendo 

construídas de alvenarias, ou passaram por reformas. 

A educação básica pública em Jacundá é garantida por meio de parcerias entre 

Prefeitura Municipal, Secretaria Municipal de Educação (SEMED), MEC (Ministério da 

Educação e cultura), FNDE (Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação) e Conselhos 
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municipais, através do desenvolvimento dos Projetos e Programas sobre os quais abordaremos 

a seguir. 

     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 Escolas Privadas de Educação Especial mantidas por Entidades sem fins lucrativos. Seu 

objetivo 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, do censo escolar do ano anterior ao do 

repasse. 

O PDDE (Programa Dinheiro Direto na Escola) básico teve início no município no 

ano de 1995, em 8 escolas urbanas. Seu objetivo é prestar assistência financeira às escolas de 

forma suplementar e anual. Em 2014 atendeu 22 escolas urbanas e 06 escolas do campo.  

O PDDE acessibilidade tem como objetivo promover condições de acessibilidade ao 

ambiente físico, adequações de salas multifuncionais, passarelas e rampas. No município 

iniciou-se em 2009, a primeira escola contemplada foi a E.M.E.F. Rosália Correia. 

Atualmente já foram atendidas 10 escolas urbanas e 3 escolas do campo. 

O PDDE mais educação foi criado em 2007, seu objetivo é ampliar a jornada escolar 

no mínimo em 07 horas diárias por meio de atividades optativas. Recebe recurso para 

aquisição de materiais referentes às modalidades e pagamento mensal dos monitores. Iniciou 

no município em 2010 com 08 escolas urbanas, atualmente contempla 16 escolas urbanas e 06 

escolas do campo. 

 O PDDE atleta na escola visa incentivar a prática de esportes e competições, iniciou 

em 2013 com 15 escolas urbanas e 03 escolas do campo, em 2014 contemplou 16 escolas 

urbanas e 04 escolas do campo.  

O PDDE campo tem o objetivo de promover ações voltadas para a melhoria da 

qualidade do ensino através de pequenos reparos na rede física das escolas. Iniciou em 2010 

atendendo 1 escola (a E. M. E. F. Nossa Senhora da Conceição)  e em 2014 contemplou 09 

escolas do campo.  

O PDDE água na escola garante o abastecimento de água em condições apropriadas 

para consumo e esgotamento sanitário nas unidades escolares beneficiadas do campo. Em 

2014 foram 03 escolas contempladas.  
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O PDE Escola - Plano de Desenvolvimento da Escola é um programa de apoio à 

gestão escolar baseado no planejamento participativo e seu objetivo é auxiliar as escolas 

públicas a melhorar a sua gestão. Para as escolas priorizadas pelo programa, o MEC repassa 

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

PDDE Interativo é o sistema ou plataforma utilizada pelo programa. Em 2012, a metodologia 

do PDE Escola foi disponibilizada para todas as escolas através do PDE Interativo. A partir de 

2014, o sistema foi denominado PDDE INTERATIVO, para melhor identificação com os 

programas que transferem recursos. Em 2012 houve adesão de 03 escolas. Em 2014 atendeu 

08 escolas urbanas.  

O Programa Mais Cultura tem como finalidade fomentar ações que promovam o 

encontro entre experiências culturais e artísticas. Iniciou em 2013, em 2014 contemplou4 

escolas urbanas e 1 escola do campo.  

O Programa Mais Educação foi instituído pela Portaria Interministerial n.º 17/2007 e 

integra as ações do Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE), como uma estratégia do 

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

perspectiva da Educação Integral. 

O PDDE Interativo é uma ferramenta de apoio à gestão escolar das escolas públicas do 

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

PDE Escola, no ano de 2012, e em parceria com as secretarias estaduais e municipais de 

educação. Seu objetivo principal é auxiliar a comunidade escolar a produzir um diagnóstico 

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

aprendizagem.  

O Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 

Profissionais da Educação – 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. 

O FUNDEB 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 FUBNDEB, a título de complementação, uma parcela 

de recursos federais, sempre que, no âmbito de cada Estado, seu valor por aluno não alcançar 
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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%. 

           O Conselho Municipal de Alimentação Escolar é um órgão fiscalizador, com 

autonomia administrativa que tem como objetivo o acompanhamento e a fiscalização da 

aplicação dos recursos federais do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE).Este 

Conselho zela pela qualidade dos produtos em todos os níveis, desde a aquisição até a 

distribuição, observando sempre boas práticas. 

Além dos mecanismos de controle e fiscalização, o município de Jacundá tem 

implantado seu Fórum Municipal de Educação (FME), que além de se tornar um canal de 

comunicação entre sociedade e poder público local, atuará como responsável pelo 

monitoramento das metas e estratégias do Plano Municipal de Educação. 

A ação intersetorial entre as políticas públicas educacionais e sociais contribui tanto 

para a diminuição das desigualdades educacionais, quanto para a valorização da diversidade 

cultural brasileira. Por isso colocam em diálogo as ações empreendidas pelos Ministérios da 

Educação – MEC, da Cultura – MINC, do Esporte – ME, do Meio Ambiente – MMA, do 

Desenvolvimento Social e Combate à Fome – MDS, da Ciência e da Tecnologia – MCT e, 

também da Secretaria Nacional de Juventude e da Assessoria Especial da Presidência da 

República, passando a contar com o apoio do Ministério da Defesa, na possibilidade de 

expansão dos fundamentos de educação pública. 

 Essa estratégia promove a ampliação de tempos, espaços, oportunidades educativas e 

o compartilhamento da tarefa de educar entre os profissionais da educação e de outras áreas, 

as famílias e diferentes atores sociais, sob a coordenação da escola e dos professores. Isso 

porque a Educação Integral, associada ao processo de escolarização, pressupõe a 

aprendizagem conectada à vida e ao universo de interesse e de possibilidades das crianças, 

adolescentes e jovens. 
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O ideal da Educação Integral traduz a compreensão do direito de aprender como 

inerente ao direito à vida, à saúde, à liberdade, ao respeito, à dignidade e à convivência 

familiar e comunitária e como condição para o próprio desenvolvimento de uma sociedade 

republicana e democrática. 

O Sistema Municipal de Educação de Jacundá é a organização institucional de um 

conjunto de elementos autônomos que interagem intencionalmente em prol da Educação. Os 

elementos do Sistema Municipal de Educação estão definidos na Lei de Diretrizes e Bases nº 

9.394/96, sendo órgãos e instituições, com seus respectivos profissionais, normas, 

planejamento, recursos financeiros e culturais e a dinamicidade. O Sistema Municipal de 

Educação de Jacundá criado pela Lei nº 2.440/07 e reestruturado pela lei Nº 2.503 de março 

de 2011, compreende os seguintes órgãos: 

 A Secretaria Municipal de Educação, como órgão executivo das políticas de educação 

básica; 

 O Conselho Municipal de Educação, como órgão normativo, deliberativo, consultivo e 

fiscalizador do sistema municipal de Educação; 

 As Escolas de Educação Básica, mantidas e administradas pelo poder público 

Municipal. 

 As Instituições de Educação Infantil criada e mantida pela iniciativa privada. 

O Conselho Municipal de Educação (CME) de Jacundá é "órgão normativo 

deliberativo consultivo e fiscalizador, com estrutura colegiada, composto por representantes 

do Poder Público, trabalhadores da educação e da comunidade Civil e Organizada‖, de acordo 

com o Art. 51 da lei Municipal nº 2440/2007 do Município de Jacundá. No ano de 2011 foi 

reestruturado o CME através da LEI Nº 2.503/11.  

A Secretaria Municipal de Educação – SEMED em seu documento norteador define 

suas premissas de trabalho tendo como visão ser uma secretaria de referência na garantia de 

um ensino público de qualidade, trabalhando com transparência, valorizando a ética, através 

de ações inovadoras objetivando melhorar o desempenho do sistema educacional, por meio do 

fortalecimento das escolas, garantindo aos alunos a aquisição e a internalização de 

habilidades, competências e valores que lhes permitam uma ação participativa e crítica na 

sociedade. 
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 Sua missão é garantir o acesso e a permanência de todos a Educação Básica com 

participação da comunidade escolar, igualdade de oportunidades, qualidade na ação educativa, 

a partir de ações que subsidiam a práxis dos sujeitos, visando a construção plena da cidadania, 

para isso tem como valores a inovação na perspectiva de responder com agilidade e 

criatividade aos desafios educacionais, buscando a excelência nas ações desenvolvidas. 

Competência, buscando fomentar e aperfeiçoar os recursos satisfazendo as necessidades da 

comunidade escolar e a democratização por meio de um trabalho com transparência, parceria 

e participação nos atos gestionários. 

 A Secretaria Municipal de Educação está organizada através de departamentos como: 

Gabinete da Secretária, Departamento Financeiro, Assessoria, Departamento de Planejamento 

Educacional e Projetos Educacionais, Departamento de Programas Educacionais, 

Departamento de Estatística, Departamento de Educação do Campo, Coordenação de 

Documentação e Inspeção Escolar, Departamento de Tecnologias e Computação, 

Departamento Pedagógico, Departamento de Alimentação Escolar e o Departamento de 

Recursos Humanos. Cada departamento deste dispõe de planejamentos próprios voltados a 

sua área de atuação, porém integrados tendo em vista a organização do Ministério da 

Educação - MEC com seus programas e projetos voltados aos municípios, e ainda do FNDE 

(Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação) e aos planejamentos de cada unidade 

escolar, levando em consideração o projeto político pedagógico. 

 O Departamento de Tecnologia de Computação (DTC) foi constituído pela Lei 

municipal nº 2.504/2011; com o objetivo de alcançar resultados produtivos com a 

implementação e utilização do computador na dinâmica de atendimento da logística interna da 

Secretaria Municipal de Educação e externa das Escolas Municipais e ainda dos Espaços 

Educativos Parceiros. Desenvolvimento do Sistema Integrado de Matrículas e 

Acompanhamento Escolar (SIMAE). Adaptação das escolas e construção de salas para o 

funcionamento dos computadores do ProInfo; 

 O DTC através do ProInfo Técnico e Pedagógico em parceria com Núcleo de 

Tecnologia Educacional- Marabá (NTE)vêm promovendo formações que auxiliam no 

processo ensino e aprendizagem das escolas municipais. 

Em 2007 a SEMED aderiu ao PAR (Plano de Ações Articuladas) do Governo 

Federal – MEC, com isso todas as ações deste órgão estarão em consonância com o PAR, 

com metas claras, passíveis de acompanhamento público e controle social. O MEC 

disponibiliza, para consulta pública, os relatórios dos Planos de Ações Articuladas elaborados 
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pelos estados e municípios que aderiram ao Plano de Metas Compromisso Todos pela 

Educação. 

 Em 2012, por meio do Governo Municipal e da Secretaria Municipal de Educação o 

município de Jacundá fez a adesão ao Pacto Nacional Pela Alfabetização na Idade Certa 

(PNAIC), assumindo o compromisso formal de que todas as crianças estejam alfabetizadas até 

os oito anos de idade ao final do 3º ano do Ensino Fundamental. Para garantir o acordo 

firmado, o município vem realizando as ações do PNAIC apoiando-se em quatro eixos de 

atuação: formação continuada presencial para os professores alfabetizadores e seus 

orientadores de estudo; materiais didáticos, obras literárias, obras de apoio pedagógico, jogos 

e tecnologias educacionais; avaliações sistemáticas e Gestão; controle social e mobilização.  

Em 2013, o PNAIC contemplou 37 escolas, 144 professores alfabetizadores e 3.200 

alunos do município no curso de Linguagem. Em 2014 foram atendidas 31 escolas, 119 

professores alfabetizadores e 2990 alunos no curso de Linguagem e Matemática. 

 

ANO Curso Escolas 
Professores 

alfabetizadores 

Alunos 

de1ºao 3º 

ANO 2013 Linguagem 37 144 3.200 

ANO 2014 Linguagem e 

Matemática 31 119 2.990 

Fonte: Departamento de Estatística da SEMED-2014 
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Diagnóstico da Educação no Município 

 

População por idade Quantidade Percentual 

Nº de alunos do município na educação básica 13.890 * 

População de 0 a 3 anos residente no município 
4.276  

População de 0 a 3 anos matriculada na creche 
392 09% 

População de 0 a 3 anos fora da creche 
3.884 91% 

População de 4 a 5 anos residente no município 
2.128  

População de crianças de 4 a 5 anos matriculadas na pré-escola 
1.476 70% 

População de crianças de 4 a 5 anos fora da pré-escola 
652 30% 

Nº de pré-escolas no município que atendem crianças de 4 a 5 anos na 

pré-escola 
25 * 

População de crianças de 6 a 14 anos residente no município 
10.611 * 

População de crianças de 6 a 14 anos matriculada no ensino 

fundamental 
6.688 63% 

População de crianças de 6 a 14 da escola de ensino fundamental 3.923 37% 

Nº de escolas que atendem a população de 6 a 14 anos no ensino 

fundamental 
41 

* 

 

População de 15 a 17 anos residente no município 
3.580  

População de 15 a 17 anos matriculada no ensino médio 1.045 29% 

População de jovens de 15 a 17 anos fora da escola de ensino médio 2.535 71% 

Nº de escolas que atendem a população de 15 a 17 anos no ensino 

médio 
5 * 

População de 4 a 17 anos com deficiência, transtornos globais do 

desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação residente no 

município 

* * 

População de 4 a 17 anos com deficiência, transtornos globais do 

desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação matriculada na 

rede regular de ensino 

196 * 

População de 4 a 17 anos com deficiência, transtornos globais do 

desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação fora da rede 

regular de ensino 

* * 

População de 6 a 8 anos residente no município 
3.393 * 

População de 6 a 8 anos matriculadas no ensino fundamental 
1.998 59% 

População de 6 a 8 anos fora da escola de no ensino fundamental 
1.405 41% 
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População de 6 a 8 anos alfabetizada 

 
* * 

População de 6 a 8 anos analfabeta 
* * 

Nº de alunos matriculados na EJA  
1.270 * 

Nº de alunos matriculados na EJA fundamental 
1.235 * 

Nº de alunos matriculados na EJA ensino médio 
35 * 

Nº de alunos matriculados na EJA educação profissional na esfera 

estadual, federal e privada e sistema S 

Estadual 0 

Privada 209 

Federal 462 

* 

 

Fonte: IBGE - Censo Demográfico 2010. *Os quadros marcados não foram apresentados dados no documento 

analisado.  

 

A situação do município em relação ao número de escolas que atendem alunos do 

município na educação básica soma 47 escolas. Escolas que atendem o ensino fundamental 1º 

ao 3º somam 38 escolas. A população de crianças de 0 até 3 anos matriculadas nas creches, 

atualmente é menor que o número de crianças fora da creche.  

 

 Relação situacional das escolas no município  

Descritor Quantidade Percentual 

Nº de escolas do município na educação básica/campo e 

cidade 
47 * 

Nº de escolas privada 06 * 

Nº de Escola Campo 16 * 

Nº de escolas que atendem o ensino fundamental 1º ao 

3º ano 
38 * 

Nº de escolas de tempo integral do município que 

atendem alunos na educação infantil 
2 2% 

Nº de escolas de tempo integral do município que 

atendem alunos no ensino fundamental 
27 16% 

Nº de escolas de tempo integral do município que 

atendem alunos no ensino médio 
0 * 

Nº de escolas no município que atendem população de 6 

a 14 anos 
41 * 

Nº de escolas no município que atendem jovens de 15 a 

17 anos no ensino médio 
5 * 

Nº de creches no município 

 
6 * 

Nº de instituições de educação superior no município 2 * 

Nº de escolas com salas multifuncionais 5 * 
Fonte: IBGE - Censo Demográfico 2010. SEMED/Departamento de Estatísticas/censo escolar-2014.  
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*Os quadros marcados não foram apresentados dados no documento analisado.  
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 Indicadores da Educação Básica da localidade 

Ano Estabelecimentos Matrículas Docentes Turmas 

2007 60 16.607 424 494 

2008 59 16.708 455 552 

2009 56 17.097 486 581 

2010 52 16.742 450 575 

2011 53 16.160 496 589 

2012 54 15.584 512 594 

2013 45 14.307 508 544 
Fonte: MEC/INEP/DEED/Censo Escolar / Preparação: Todos Pela educação 

O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) funciona como um 

indicador de qualidade para a escola e rede. É calculado com base em uma fórmula que 

considera dois componentes: um deles revela o nível de conhecimento dos alunos em relação 

aos conteúdos aferidos e o outro aspecto considerado é a taxa de rendimento dos alunos nos 

anos de referencias dos exames, isto é, quantos estudantes não foram reprovados nem 

abandonaram a escola nos anos de referência dos exames.  

Quadro comparativo do IDEB anos iniciais 

Localidade 
Resultado Metas 

2005 2007 2009 2011 
2013 

2007 2009 2011 2013 2021 

Brasil 
3.8 4.2 4.6 5.0 5.2 3.9 4.2 4.6 4.9 6.0 

Pará 
2.8 3.1 3.6 4.2 4.0 2.8 3.1 3.5 3.8 5.0 

Jacundá 
2.6 2.8 3.2 3.8 4.1 2.6 3.0 3.4 3.6 4.9 

Fontes- INEP/ - Dados Estatísticos 2014 SEMED 

No quadro comparativo nos anos iniciais, em 2007 as metas foram alcançadas em 

nível de país, estado e município. Em 2009 o resultado no país ultrapassou as metas nacionais 

em 4décimos, no estado houve um avanço de 5décimos e no município 2 décimos. No ano de 

2011 o Brasil avançou 4 décimos , o estado do Pará avançou 7décimos e no município  as 

metas alcançadas superaram o teto nacional em  4 décimos . Em 2013 o país ultrapassou 3 

décimos  da meta nacional, o estado avançou em 2 décimos e o município ultrapassou a meta 

nacional em 5 décimos 



 
 

Plano Municipal de Educação - PME 

Jacundá - Pará 

29 
 

 Considerando os resultados apresentados nos anos iniciais em 2005 e as metas 

alcançadas em 2013, há uma diferença em números positivos de 11 décimos. 

Quadro comparativo do IDEB anos finais 

 

 

 

 

 

Fontes- INEP/ 2013 - Dados Estatísticos 2014 SEMED 

 

De acordo o quadro comparativos nos anos finais em 2007 o Brasil ultrapassou a meta 

em 3 décimos. Estado e município apresentou resultados negativos, abaixo da meta nacional 

com diferença de 1 e 2 décimos. Em 2009 os resultados no país ultrapassou em 3 décimos as 

metas nacionais, o estado e o município ficou abaixo da meta nacional em 1  e 4 décimos 

negativos.  No ano de 2011 o Brasil ultrapassou a meta em 2 décimos, o estado e o município 

apresentou resultados negativos em 1  e 4 ponto abaixo da meta nacional. Em 2013 o país 

alcançou resultados abaixo da meta nacional em 2 pontos, o estado ficou abaixo da meta 

nacional com 6décimos e o município ficou com posição negativa em 5 décimos abaixo da 

meta nacional.  

Os dados comparativos do índice de desenvolvimento da educação básica (IDEB), nos 

anos finais no município, no comparativo desde a análise inicial em 2005 até o ano de 2013, 

mostram uma elevação em números positivos em 9décimos. 

 

RESULTADO DO IDEB Observado Projetado 

 Resultado do IDEB de 2013 Ensino Médio Nacional 3.7 3.7 

Resultado do IDEB de 2013 Ensino Médio no Estado Pará 2.7 3.2 

Fonte:MEC/INEP 

O Ensino Médio a nível nacional apresenta déficit de desempenho em relação ao 

Ensino Fundamental, essa situação também é critica no Estado do Pará no qual se encontra 

com índice baixíssimo na média Nacional, colocação do IDEB 2,7. Não foram encontrados 

dados específicos (média do IDEB) do município, por estar inserido em um contexto estadual, 

é uma etapa da Educação Básica que merece esforços conjuntos para sua melhoria. 

Localidade 
Resultado Metas 

2005 2007 2009 2011 2013 2007 2009 2011 2013 2021 

Brasil 3.5 3.8 4.0 4.1 4.2 3.5 3.7 3.9 4.4 5.5 

Pará 3.3 3.3 3.4 3.7 3.6 3.4 3.5 3.8 4.2 5.3 

Jacundá 3.0 2.8 2.8 3.1 3.4 3.0 3.2 3.5 3.9 5.0 
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Taxa de distorção idade-série - Anos Iniciais do Ensino Fundamental 

Ano Total do indicador em percentagem 

2006 43% 

2007 42,1% 

2008 29% 

2009 32,8% 

2010 31,9% 

2011 32,9% 

2012 32,1% 

2013 27,4% 
  Fonte: MEC/INEP/DEED/CSI 

 

Taxa de distorção idade-série - Anos Finais do Ensino Fundamental 

Ano Total do Indicador em porcentagem 

2006 58,6% 

2007 56,5% 

2008 35,7% 

2009 45,9% 

2010 45,9% 

2011 48,4% 

2012 48,3% 

2013 46,5% 
                  Fonte: MEC/INEP/DEED/CSI 

 

A distorção idade/série ainda é uma situação presente nas escolas do município. 

Comparando os anos de 2006 a 2013 houve uma redução na taxa da distorção nos anos 

iniciais, e de 12,1 nos anos finais do ensino fundamental, mas esse resultado ainda é 

preocupante para a educação no município.  

No que diz respeito a aprovação, reprovação e distorção idade/série, o município de 

Jacundá apresenta os seguintes dados: 
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 Percentual de aprovação, reprovação e distorção idade/série 

Taxas de aprovação/reprovação/distorção idade-série - Jacundá Percentual 

Taxa de aprovação - anos iniciais do ensino fundamental   91.9% 

Taxa de reprovação - nos anos iniciais do ensino fundamental 5.5% 

Taxa de distorção idade/ano - anos iniciais do ensino fundamental  21% 

Taxa de aprovação - anos finais do ensino fundamental   74.2% 

Taxa de reprovação - anos finais do ensino fundamental   16% 

Taxa de distorção idade/ano - anos finais do ensino fundamental 47% 

Taxa de aprovação dos alunos do ensino médio 71.6% 

Taxa de reprovação dos alunos do ensino médio 4.9% 

Taxa de distorção idade/ano dos alunos do ensino médio 58% 
Fonte: MEC/INEP/DEED/CSI/2014 

 

Levantamento situacional quanto ao número de escolas com quadras poliesportivas no 

município/2014 

Tipo Quantidade 

Quadras concluídas 

- Escola Arte de Educar 

- Escola M. E. F. Centro Educacional de Jacundá 

- E. E. E. M. Dorothy Stang 

- E. E. E. M. Maria da Glória 

- Escola Objetivo de Jacundá 

- Escola M. E. F. Rosália Correia 

06 

 

Fonte:SEMED. Departamento de Estatísticas 

 

Levantamento situacional quanto ao número de escolas com quadras poliesportivas em 

execução no município/2014 

Tipo Quantidade 

Quadras em execução 

- Escola M. E. F. Caminho para o Futuro 

- Escola M. E. F. Cristo Rei 

- Escola M. E. F. Coronel João Pinheiro 

- Escola M. E. F. Luz do Amanhã 

- Escola M. E. F. Paraíso da Infância 

- Escola M. E. F. Peter Pan 

- Escola M. E. F. Tancredo Neves  

- Escola M. E. F. Teotônio Apinagés 

08 

 

Fonte:SEMED. Departamento de Estatísticas 

 



 
 

Plano Municipal de Educação - PME 

Jacundá - Pará 

32 
 

 Construção de prédios para novas escolas de Educação Infantil-2014 

Criação/Construção de Creches 

Creche/TIPO Capacidade Situação 

Crer e Ser/B 204 crianças Em funcionamento 

Dona Flor/C 157 crianças  
Construída/Funcionamento no 

primeiro semestre de 2015 

Uma creche no Bairro Alto 

Paraíso/C 
157 crianças Em execução  

Uma creche no Bairro 

Aparecida/B-  
204 crianças Em execução 

Obs.: As creches também atendem crianças de Pré-escola (Educação Infantil). O Centro 

de Ed. Infantil do Bairro Aparecida pertence à metodologia inovadora/MI 
Fonte:SEMED. Departamento de Estatísticas/Censo Escolar-2014 

 

Outras ações e construções no município  

Outras Ações/Construção do Município 

Ação/Construção Situação 

Uma escola de ensino fundamental I em 

substituição a escola Peter Pan no Bairro Aparecida 

Empenho/início da Construção em 

2015 

Um prédio para funcionamento da UAB 

(Universidade Aberta do Brasil) 
Construída 

Fonte:SEMED. Departamento de Estatísticas/Censo Escolar-2014 

 

O município, através dos programas voltados para o transporte de estudantes: O 

Caminho da Escola e o Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) atende 

alunos moradores do campo e cidade. 

De acordo dados estatísticos da SEMED, no ano de 2014 foram atendidos no 

município 1.763 alunos, no traslado do campo para a cidade, 648 alunos no translado 

intracampo e 1.115 alunos no translado cidade/cidade, assistindo aos alunos das atividades do 

período integral, alunos com deficiência transtorno globais do desenvolvimento e altas 

habilidade no ensino regular e EJA e alunos da sala de EJA regular. 

Com a finalidade de proporcionar a excelência na qualidade de ensino, a Secretaria 

Municipal de Educação de Jacundá, ao longo desses anos, tem procurado estabelecer medidas 
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e ações, que venham contribuir para a melhoria da educação básica, tanto no que se refere às 

instalações físicas como pedagógicas. 

Com a aprovação da LDB 9.394/96, alterada pela Lei 12.796, de 04 de abril de 2013, 

considerando a diversidade étnico-racial e a obrigatoriedade de o município investir em 

políticas públicas para implantar seu sistema próprio de ensino, com o apoio do Conselho 

Municipal de Educação e com os Programas e Projetos disponibilizados pelo MEC, a 

educação em Jacundá passou a desenvolver e implementar várias ações.   

 Diante do exposto percebe-se que cada nível ou modalidade da Educação Básica, bem 

como o Ensino Superior, possuem especificidades que precisam ser consideradas na 

proposição de ações e políticas públicas que efetivamente contribuam com a melhoria da 

oferta educacional no município. 

 

III - NÍVEIS E MODALIDADES DE ENSINO DA EDUCAÇÃO EM JACUNDÁ 

 

3.1 Educação Infantil. 

Análise Situacional 

A Educação Infantil é um direito constitucional no Brasil. A lei de Diretrizes e Bases 

da Educação definiu como primeira etapa da educação básica e deve ser garantida em creches, 

para crianças de 0 até 3 anos e pré- escolas, para crianças  de 4 e 5 anos.De acordo com a 

Constituição, os municípios são responsáveis pelo provimento de educação dessas crianças. 

Essa lei reconheceu as creches como serviços para crianças de 0 até 3 anos e as pré- escolas 

para crianças de 4 a 5 anos e, embora não obrigatórias , que fossem consideradas instituições 

educacionais. A lei determinou ainda que todos os serviços de atendimento educacional e que 

as políticas para este segmento fossem coordenadas pela área educacional. Neste sentido, a 

decisão brasileira , em 1996, de integrar as creches e as pré- escolas ao sistema educacional 

foi fundamental para a melhoria da qualidade. 

Outro avanço notável foi à implantação de padrões de qualidade. Em 1998, o 

ministério da Educação lançou o Referencial curricular Nacional para a Educação Infantil, o 
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qual, embora sem um caráter obrigatório, pela primeira vez estabeleceu no país um conjunto 

de orientações para a educação de crianças para toda faixa de 0 a 5 anos. 

A fim de orientar concepções e práticas, o Ministério da Educação (MEC) lançou a 

Resolução nº 5, de 17 de dezembro de 2009, que fixa as Diretrizes Curriculares Nacionais 

para a Educação Infantil. As Diretrizes apresentam a concepção de Educação Infantil vigente 

e estabelecem os princípios éticos, políticos e estéticos que devem guiar as propostas 

pedagógicas desse ciclo.  

O Conselho Municipal de Educação ao normatizar a Educação Infantil através da 

Resolução nº 03/09, pela Lei Municipal n° 2.440/07, que cria o Sistema Municipal de Ensino 

de Jacundá, o fez com entendimento de que cuidado e educação não são momentos separados 

no cotidiano da criança, e que a participação da família e da comunidade nos vários 

momentos pedagógicos da instituição de Educação Infantil da concepção, implementação e 

desenvolvimento da proposta pedagógica à avaliação e gestão- encaminhará a uma relação 

significativa e significante desse espaço educacional enquanto democrático, contextualizado, 

diverso, plural, mediador do desenvolvimento humano e social dos sujeitos que o constroem 

cotidianamente no tempo. 

 A Educação Infantil no município passou por diversas fases desde a implantação da 

sua primeira instituição Municipal ainda na época de responsabilidade da assistência social e 

também com atendimento em escolas de Regime convênio com instituições filantrópicas e 

confessionais. Como herança deste processo atualmente têm-se espaços que não atendem a 

todas especificações arquitetônicas para a educação de crianças pequenas, que é a principal 

protagonista do ambiente educativo.Em suma além de dispor  de prédios para novas 

matrículas, deve- se também prever reformas para adequar os espaços existentes.  

Para tanto dentro das estratégias deve- se prever o acompanhamento e a avaliação da 

estrutura física e pedagógica de cada unidade de educação infantil e organizar parcerias 

programas de reformas/ revitalização e de construção de novos espaços, desde que esteja 

adequado à proposta política pedagógica das unidades, atendendo fundamentalmente o 

objetivo principal da Educação Infantil: o desenvolvimento da criança. 

Existe uma complexidade na Educação Infantil no campo. A escola rural do município 

revela duas realidades, uma de salas de aulas de acordo com a estipulação de faixa etárias e 
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outra de salas em regime de multissérie com alunos do fundamental. Faz-se necessário pensar 

em projetos arquitetônicos, rotinas de atendimento e formação de professores para a educação 

rural.Apesar que em algumas localidades obedecem hoje a parâmetros de educação do campo, 

ainda têm- se localidades com perfil de atendimento urbano,  para oferecer educação infantil 

de qualidade no meio rural, além dos problemas da oferta, é preciso levar em conta as 

características dos habitantes. 

 A ação pedagógica na Educação Infantil é concebida por um conjunto de práticas que 

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

parte do patrimônio cultural. Assim, considera as interações entre os sujeitos, os 

conhecimentos prévios das crianças, as relações afetivas na interação professor-criança, 

criança-criança, criança-adultos e as mediações intencionais. Nessa concepção a criança é 

considerada na sua totalidade de aspectos e potencialidades, como um ser: biológico, 

cognitivo, social e afetivo-emocional de modo a promover o desenvolvimento integral de 

crianças de 0 a 5 anos de idade (Resolução CNE/CEB nº 5/2009, art. 3º) 

 Intencionalmente planejadas e permanentemente avaliadas, as práticas que estruturam 

o cotidiano das instituições de Educação Infantil devem considerar a integralidade e 

indivisibilidade das dimensões expressivo-motora, afetiva, cognitiva, lingüística, ética, 

estética e sociocultural das crianças, apontar as experiências de aprendizagem que se espera 

promover junto às crianças e efetivar-se por meio de modalidades que assegurem as metas 

educacionais da sua proposta pedagógica. 

 Na Educação Infantil a avaliação se dá principalmente pela observação sistemática, 

registro em caderno de campo, fichas questionários, relatórios e reflexão, portfólios, 

exposição das produções das crianças, auto-avaliação e outros. 

A avaliação é processual, ocorre cotidianamente, ao longo do período de 

aprendizado/desenvolvimento da criança. As instituições de Educação Infantil devem criar 

procedimentos para acompanhamento do trabalho pedagógico e para avaliação do 

desenvolvimento das crianças, sem objetivo de seleção, promoção ou classificação, 

garantindo: a observação crítica e criativa das atividades, das brincadeiras e interações das 

crianças no cotidiano; a utilização de múltiplos registros realizados por adultos e crianças 

(relatórios, fotografias, desenhos, álbuns etc.); A continuidade dos processos de 

aprendizagens por meio da criação de estratégias adequadas aos diferentes momentos de 
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transição vividos pela criança (transição casa/instituição de Educação Infantil, transições no 

interior da instituição, transição creche/pré-escola e transição pré-escola/Ensino 

Fundamental); 

 As unidades escolares proporcionam capacitação para todos os professores com 10 horas 

mensais para formação coletiva, sendo dividida em 2 horas e 30 min semanal. Este processo 

contínuo de formação de professores é essencial para ele realmente ser o mediador na 

construção das bases que as crianças da Educação Infantil necessitam. 

 A educação Infantil como específica a lei, é dividida em creche para crianças de 0 até 3 

anos e pré- escola para crianças de 4 e 5 anos.A meta nacional de aumentar o índice de 

matrícula na creche (0 até 3 anos) para 50%até 2024 é um grande desafio e para ajudar a 

alcançar esta meta nacional o município terá sua parcela de esforço ao adotar uma série de 

estratégias que vai desde construção de creches a gestão de recursos. 

 O perfil de atendimento municipal é traçado da seguinte forma: 

Nível Nº total Públicas Particulares 

Creches (0 a 3 anos) 6 3 3 

Pré-escolas (4 e 5 anos) 25 19 6 
Fonte:SEMED. Departamento de Estatísticas/Censo Escolar-2014 

 A pesquisa do IBGE- 2010mostra a população de 0 a 5 anos e o CENSO- 2014 escolar 

revelou o número e taxas de atendimento às crianças de creche e pré- escola. Um aspecto 

essencial para levar em consideração é que a matrícula de 0 até3 anos não é obrigatória. 

Apenas em 2009 o Conselho Nacional de educação tornou obrigatório a matrícula das 

crianças de 4 anos e o Plano Nacional de educação em 2014 reforçou esta obrigatoriedade e 

colocou como meta universalização até 2016. 

POPULAÇÃO Nº PORCENT. 

 0 a 3 anos residente no município; 4.276 100% 

 0 a 3 anos matriculada na creche 392 9% 

 0 a 3 anos fora da creche; 3.884 91% 

Fonte:Censo Demográfico 2014 com projeções para 2014/Censo Escolar 2014 

 O índice de atendimento às crianças de 0 até 3 anos é só de 9%, expondo um grande 

desafio de atendimento até o final da década. Estas crianças apesar de não ter obrigatoriedade 

de matrícula têm uma meta nacional de ampliação de oferta. 
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POPULAÇÃO Nº PORCENT. 

 4 a 5 anos residente no município; 2.128 100 % 

 4 a 5 anos matriculada na pré-escola; 1.476 70% 

 4 a 5 anos fora da pré-escola 652 30% 
Fonte:Censo Demográfico 2014 com projeções para 2014/Censo Escolar 2014 

 O município nos últimos anos tem avançado muito no atendimento a pré- escola. E com a 

construção dos prédios Programa Nacional de Reestruturação e Aparelhagem da Rede Escolar 

Pública de Educação Infantil (PROINFANCIA), do governo federal em parceria com o 

município abriu cerca de 200 vagas para crianças nesta faixa etária. O IBGE nos apresenta a 

realidade de 652 crianças fora da escola, isto é, 30% da população nesta faixa etária. 

 No quadro abaixo coletado dos dados do IBGE, mostra a projeção da população de 0 a 5 

anos até 2024. Dados como este afetam de forma decisiva a oferta dos serviços educacionais 

oferecidos a Educação Infantil. Jacundá tem um grande índice de natalidade devido a fatores 

sociais e econômicos, então o crescimento da população de 0 a 5 anos previsto está 

expandindo em um ritmo que nos cobra uma postura mais enérgica à prestação deste serviço.  

Fonte:Censo 2013  - SEDUC 

PROJEÇÃO DA POPULAÇÃO DE 4 A 5 ANOS ATÉ 2025 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

2.161 2.195 2.227 2.260 2.293 2.326 2.359 2.392 2.425 2.458 2.491 

Fonte:Censo 2013  - SEDUC 

 O fato da Educação Infantil ter privilegiado o seu caráter pedagógico, em vez da simples 

guarda de crianças, e passar a integrar a educação básica , não significa que ela não tenha 

funções sociais que implicam despesas não tipificadas como de manutenção e 

desenvolvimento. Ela deve integrar o sistema de ensino, ter uma gestão coerente e contar 

coma integração de recursos. Para isso, dos pontos de vista da gestão e do financiamento, é 

preciso ter perspectiva de política social. A Educação Infantil constitui poderoso instrumento 

de combate à pobreza desde que tenha qualidade. Esta perspectiva de qualidade está implícita 

e explicita na meta e estratégias. 

 

PROJEÇÃO DA POPULAÇÃO DE 0 A 3 ANOS ATÉ 2025 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

4.352 4.422 4.496 4.567 4.640 4.712 4.785 4.857 4.930 5.002 5.074 
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Meta 01: Universalizar, até 2016, a educação infantil na pré-escola para as crianças de 

quatro a cinco anos de idade e ampliar a oferta de educação infantil em creches de 

forma a atender, bianualmente 5 % das crianças de até três anos totalizando no mínimo, 

25% até o final da vigência deste PME. 

 

Estratégias. 

 

1.1 - Promover parcerias com instituições filantrópicas, associações, empresas privadas para 

garantir espaços de qualidade de acordo com a política de convênio do MEC; 

1.2 -Assegurar uma política de formação inicial e continuada elaborada com a participação 

dos trabalhadores a todos os profissionais da Educação Infantil com momentos coletivos e 

específicos considerando as funções por estes desempenhados (gestores, coordenadores, 

professores, serventes, merendeiras, porteiros...); 

1.3 - Compartilhar saberes e experiências entre a Educação Infantil e Ensino Fundamental, 

enfatizando a formação de professores que vão trabalhar com o ciclo da infância; 

1.4 - Elaborar as políticas municipais de Educação Infantil em consonância com a política 

Estadual e Federal; 

1.5 - Garantir que as instituições de Educação Infantil elaborem suas propostas pedagógicas 

considerando as crianças com necessidades educativas especiais e ampliação do currículo, 

incorporando os temas que considerem a diversidade sociocultural; 

1.6 - Credenciar e autorizar todas as escolas junto ao Conselho Municipal de Educação; 

1.7 - Garantir um programa de alimentação escolar adequado as especificidades da Educação 

Infantil no Município; 

1.8 - Garantir a realização de diagnósticos referentes a realidade da Educação Infantil no 

Município; 

1.9 - Incentivar os registros de trabalhos de educação infantil por meio de publicações das 

experiências dos profissionais; 

1.10 - Realizar momentos de estudo, pesquisas, socialização de trabalhos, simpósios, 

seminários e encontros a nível municipal para o avanço e atualização de conhecimentos na 

área de educação infantil; 

1.11 - Elaborar e implementar projetos para fortalecer as funções diferenciadas das 

instituições e das famílias no que diz respeito a educação e ao cuidado das crianças de zero a 

cinco anos de idade. 
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1.12 - Fortalecer os conselhos escolares e outras formas de participação da comunidade 

escolar local na melhoria do funcionamento das instituições de Educação Infantil e no 

enriquecimento das oportunidades educativas e dos recursos pedagógicos. 

1.13 - Garantir que as esferas governamentais dialoguem sobre o Regime de Colaboração – 

pacto federativo de cooperação técnico- financeira entre União, Estados e Municípios. 

1.14-Buscar parceria com assistência social e secretaria de saúde para realizar o levantamento 

dos dados estatísticos da população de 0 a 5 anos,  em tempo hábil para respaldar o Plano 

Orçamentário; 

1.15 - Garantir as definições dos padrões mínimos de qualidade segundo MEC/FNDE para a 

Educação Infantil, considerando os seguintes aspectos: infraestrutura física, humanização dos 

espaços escolares, qualificação profissional, acessibilidade, informatização, política de gestão 

e avaliação institucional. 

1.16 - Equipar as escolas com infraestrutura adequada que responda ás demandas das 

atividades relacionadas á cultura corporal de movimento; 

1.17 - Assegurar no orçamento a aquisição de livros infantis e brinquedos para e nas unidades 

de Educação Infantil; 

1.18 - Garantir a formação em nível de graduação e pós-graduação, curso de especialização 

em educação infantil para os profissionais que atuam neste nível de educação; 

1.19 - Garantir socialização dos trabalhos, relatos de experiências desenvolvidas pelos 

profissionais da Educação Infantil; 

1.20 - Assegurar que o documento ―Critérios para um bom atendimento em Creches que 

Respeite os Direitos Fundamentais das Crianças‖ seja estudado todos os anos nas unidades de 

Educação Infantil. 

1.21 - Assegurar que pós aprovação das propostas pedagógicas das unidades de Educação 

Infantil via conselho municipal de educação (CME) seja realizada estudo para todos os 

educadores em cada instituição anualmente e que seja assinada por estes um documento 

firmando compromisso com as premissas do que foi historicamente construído pela 

instituição. 

1.22 - Efetivar no planejamento coletivo das escolas de Educação Infantil um espaço para 

atendimento e orientação individualizada ao professor. 

1.23 - Assegurar que as propostas pedagógicas de Educação Infantil sejam organizadas tendo 

como referência as Diretrizes curriculares Nacionais para Educação Infantil. 
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1.24 - Reestruturar já no primeiro ano de vigência do PME, a proposta Pedagógica da 

Educação Infantil a partir dos documentos: regimento escolar unificado, projeto político 

pedagógico e proposta pedagógica curricular entre outros. 

1.25 - Garantir até 2016 a oferta de vagas na Educação Infantil através da construção de 

Centros de Educação Infantil nos bairros e distritos do município conforme a demanda. 

1.24 - Criar alternativas para envolver e garantir a participação cidadã da família, para que 

esta seja co-participante da aprendizagem do educando; 

1.25 - Assegurar práticas pedagógicas que fortaleçam a indissiociabilidade entre o cuidar e o 

educar de forma que possibilite o desenvolvimento integral da criança; 

1.26 - Assegurar a complementação da ação da família, articulando as funções de cuidar e 

educar; 

1.27 - Garantir que a avaliação na Educação Infantil tenha característica diagnóstica e de 

acompanhamento do processo contínuo, com o objetivo de compreender a forma com a 

criança constrói seu conhecimento; 

1.28 - Garantir que todas as construções a partir de 2015 sejam adequadas às normas de 

inclusão social e de acordo com os parâmetros básicos de infraestrutura física e de 

equipamento de Educação Infantil. 

1.29 - Garantir livros didáticos para Educação Infantil construídos com a participação dos 

educadores e de acordo com a realidade dos alunos atendidos na rede municipal; 

1.30 - Assegurar que os materiais pedagógicos escolhidos pelas escolas sejam resistentes, e 

testados pelo mercado, seguindo as normas do Inmetro;  

1.31 - Garantir que o município, a contar do início deste plano, faça a complementação dos 

recursos destinados a Educação Infantil; 

1.32 - Estabelecer via Sistema Municipal de Ensino, a contar do início deste plano, 

parâmetros de qualidade dos serviços de Educação Infantil, como referência para supervisão, 

o controle e a avaliação. 

1.33 - Implementar, já no primeiro ano de vigência do PME, na proposta Pedagógica da 

Educação Infantil a viabilização de projetos como musicalização, artes, recreação, educação 

ambiental, educação alimentar, educação para o trânsito entre outros. 

1.34 - Garantir a universalização do ensino obrigatório dos 4 e 5 (quatro e cinco) de idade, 

ampliando o quadro de profissionais do sistema municipal de ensino. 

1.35 - Realizar levantamento e análise anual através da avaliação institucional as condições de 

atendimento das unidades de Educação Infantil para replanejamento; 
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1.36 - Garantir bianualmente a qualificação dos professores que atuam na Educação Infantil; 

1.37 - Implementar o Projeto Educação Infantil 100% Inclusiva nas escolas de Educação 

Infantil. 

1.38 - Assegurar que a quantidade de alunos por turma e a proporção criança/ professor 

determinada em resolução de nº 03/ 09 do CME seja respeitada. 

 

3.2 Ensino Fundamental 

 

Análise Situacional 

 

          O Ensino Fundamental segunda etapa da educação básica com a denominação Ensino 

que  é  um  diferencial  da  primeira  etapa  da  educação  escolar – Educação  Infantil.  O 

Ensino Fundamental é organizado de acordo com as seguintes regras comuns:  

           Carga horária mínima anual de oitocentas horas, distribuído por um mínimo de 

duzentos dias de efetivo trabalho escolar, excluído  o  tempo  reservado  aos exames  finais,  

quando  houver;  classificação  em  qualquer  ano  ou  etapa,  exceto no  primeiro  do  ensino  

fundamental  pode  ser  feita  por  promoção,  para  alunos que  cursaram,  com  

aproveitamento,  o  ano  ou  fase  anterior  na  própria  escola; por  transferência,  para  

candidatos  procedentes  de  outras  escolas.  Há ainda possibilidade de reclassificação dos 

alunos na própria escola por solicitação dos pais ou dos  próprios  professores, e  deve  ser  

feita  no  primeiro  bimestre  ou quando transferido, a qualquer tempo, desde que requeira.  

            A matrícula é direito subjetivo dos pais de matricular os filhos em escola próxima da 

residência aos seis anos de idade no primeiro ano, com direito de cursar até o nono ano.  

         As instituições de ensino dos diferentes níveis classificam-se nas  categorias   públicas 

quando mantidas e administradas pelo Poder Público – privadas, assim entendidas, as  

mantidas  e  administradas por  pessoas  físicas  ou  jurídicas  de  direito privado  e  podem  se 

enquadrar nas categorias particular, comunitárias, confessionais e filantrópicas. (artigo 20 da 

LDBEN).  

        O Ensino Fundamental é obrigatório para crianças e jovens com idade entre 06 e 14 

anos.  Essa etapa da educação básica deve desenvolver a capacidade de aprendizado do aluno,  

por  meio  do  domínio  da  leitura,  escrita  e  do  cálculo,  além  de  compreender  o ambiente  
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natural  e  social,  o  sistema  político,  a  tecnologia,  as  artes  e  os  valores  básicos  da 

sociedade e da família.  

           A lei nº 11.114 determinou, a partir de 2005, a duração de nove anos para o ensino 

fundamental.  Desta forma, acriança  entra  na  escola  aos  6  anos  de  idade,  e  conclui  aos 

14 anos. 

         O Ensino Fundamental com duração de 9 (nove) anos abrange a população na faixa 

etária dos 6 (seis) aos 14 (quatorze) anos de idade e se estende, também, a todos os que, na 

idade própria, não tiveram condições de frequentá-la, matriculando-se na modalidade EJA ( 

Educação de Jovens e Adultos). 

       É obrigatória a matrícula no Ensino Fundamental de crianças com 6 (seis) anos completos 

ou a completar até o dia 31 de março do ano em que ocorrer a matrícula, nos termos da Lei e 

das normas nacionais vigentes. As crianças que completarem 06 (seis) anos após essa data 

deverão ser matriculadas na Educação Infantil (Pré-Escola). 

        A carga horária mínima anual do Ensino Fundamental regular será de 800 (oitocentas) 

horas relógio, distribuídas em, pelo menos, 200 (duzentos) dias de efetivo trabalho escolar. 

          A entrada de crianças de 06 (seis) anos no Ensino Fundamental implica assegurar-lhes 

garantia de aprendizagem e desenvolvimento pleno, atentando para a grande diversidade 

social, cultural e individual dos alunos, o que demanda espaços e tempos diversos de 

aprendizagem. Na perspectiva da continuidade do processo educativo proporcionada pelo 

alargamento da Educação Básica, o Ensino Fundamental terá muito a ganhar se absorver da 

Educação Infantil a necessidade de recuperar o caráter lúdico da aprendizagem, 

particularmente entre as crianças de 06 (seis) a 10 (dez) anos que freqüentam as suas classes, 

tornando as aulas menos repetitivas, mais prazerosas e desafiadoras e levando à participação 

ativa dos alunos.  

          A escola deve adotar formas de trabalho que proporcionem maior mobilidade às 

crianças na sala de aula, explorar com elas mais intensamente as diversas linguagens 

artísticas, a começar pela literatura, utilizar mais materiais que proporcionem aos alunos 

oportunidade de racionar manuseando-os, explorando as suas características e propriedades, 

ao mesmo tempo em que passa a sistematizar mais os conhecimentos escolares. 

          Assim como há crianças que depois de alguns meses estão alfabetizadas, outras 

requerem de dois a três anos para consolidar suas aprendizagens básicas, o que tem a ver, 

muito frequentemente, com seu convívio em ambientes em que os usos sociais da leitura e 

escrita são intensos ou escassos, assim como com o próprio envolvimento da criança com 
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esses usos sociais na família e em outros locais fora da escola. Entretanto, mesmo entre as 

crianças das famílias de classe média, em que a utilização da leitura e da escrita é mais 

corrente, verifica-se, também, grande variação no tempo de aprendizagem dessas habilidades 

pelos alunos. 

         A proposta de organização dos três primeiros anos do Ensino Fundamental em um único 

ciclo exige mudanças no currículo para melhor trabalhar com a diversidade dos alunos e 

permitir que eles progridam na aprendizagem. Ela também questiona a concepção linear de 

aprendizagem que tem levado à fragmentação do currículo e ao estabelecimento de 

seqüências rígidas de conhecimentos, as quais, durante muito tempo, foram evocadas para 

justificar a reprovação nas diferentes séries. A promoção dos alunos deve vincular-se às suas 

aprendizagens, não se trata, portanto, de promoção automática. Para garantir a aprendizagem, 

as escolas deverão construir estratégias pedagógicas para recuperar os alunos que 

apresentarem dificuldades no seu processo de construção do conhecimento. 

         Os ciclos assim concebidos concorrem juntamente com outros dispositivos da escola 

calcados na sua gestão democrática, para superar a concepção de docência solitária do 

professor que se relaciona exclusivamente com a sua turma, substituindo-a pela docência 

solidária, que considera o conjunto de professores de um ciclo responsável pelos alunos 

daquele ciclo, embora não eliminem o professor de referência que mantém um contato mais 

prolongado com a classe. Aposta-se, assim, que o esforço conjunto dos professores, apoiado 

por outras instâncias dos sistemas escolares, contribua para criar uma escola menos seletiva e 

capaz de proporcionar a cada um e a todos o atendimento mais adequado a que têm direito. 

            Para evitar que as crianças de 06 (seis) anos se tornem reféns prematuros da cultura da 

repetência e que não seja indevidamente interrompida a continuidade dos processos 

educativos levando à baixa auto-estima do aluno e, sobretudo, para assegurar a todas as 

crianças uma educação de qualidade, recomenda-se enfaticamente que os sistemas de ensino 

adotem nas suas redes de escolas a organização em ciclo dos três primeiros anos do Ensino 

Fundamental, abrangendo crianças de 6 (seis), 7 (sete) e 8 (oito) anos de idade e instituindo 

um bloco destinado à alfabetização. 

          Mesmo quando o sistema de ensino ou a escola, no uso de sua autonomia, fizerem 

opção pelo regime seriado, é necessário considerar os três anos iniciais do Ensino 

Fundamental como um bloco pedagógico ou um ciclo seqüencial não passível de interrupção, 

voltado para ampliar a todos os alunos as oportunidades de sistematização e aprofundamento 
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das aprendizagens básicas, imprescindíveis para o prosseguimento dos estudos.  Os três anos 

iniciais do Ensino Fundamental devem assegurar: 

  a) a alfabetização e o letramento; 

  b) o desenvolvimento das diversas formas de expressão, incluindo o aprendizado da Língua 

Portuguesa, a Literatura, a Música e demais artes, a Educação Física, assim como o 

aprendizado da Matemática, de Ciências, de História e de Geografia; 

  c) a continuidade da aprendizagem, tendo em conta a complexidade do processo de 

alfabetização e os prejuízos que a repetência pode causar no Ensino Fundamental como um 

todo, e, particularmente, na passagem do primeiro para o segundo ano de escolaridade e deste 

para o terceiro. 

         Ainda que já dito em termos mais gerais, vale enfatizar que no início do Ensino 

Fundamental, atendendo às especificidades do desenvolvimento infantil, a avaliação deverá 

basear-se, sobre tudo, em procedimentos de observação e registro das atividades dos alunos e 

portfólios de seus trabalhos, seguidos de acompanhamento contínuo e de revisão das 

abordagens adotadas, sempre que necessário. 

O Ensino Fundamental de 9 anos, com ingresso nessa etapa de ensino aos 6 anos de 

idade, começou a ser implantado no Brasil em 2007. Por essa razão, a série inicia nesse ano. 

Nos indicadores auxiliares da meta, é possível consultar a trajetória da porcentagem para a 

população de 7 a 14 anos, faixa etária do Ensino Fundamental até 2007. A partir de 1995, o 

indicador é calculado com base nos dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 

(PNAD). As estimativas levaram em consideração a idade em anos completos em 30 de 

junho, ou idade escolar. 
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          A análise gráfica do indicador mostra que, apesar da universalização do Ensino 

Fundamental estar prevista na Lei de Diretrizes e Bases da Educação desde 1996, o País ainda 

está longe da meta. As estratégias de inclusão devem ser cada vez mais criteriosas, uma vez 

que a população fora da escola pertence aos grupos mais vulneráveis.  

No gráfico é possível observar o percentual de alunos que terminam o Ensino Fundamental 

até os 16 anos. Observa-se que a porcentagem passou de 46,5% em 2001 para 67,4% em 

2013. O indicador é calculado com base nos dados da Pesquisa Nacional por Amostra de 

Domicílios (PNAD). As estimativas levaram em consideração a idade em anos completos em 

30 de junho, ou idade escolar. 

          A Secretaria Municipal de Educação de Jacundá, juntamente com a equipe pedagógica 

durante os anos de 2007 e 2008, iniciou estudos sobre o Ensino Fundamental de 09 (nove) 

anos no município. Essa preparação envolveu dúvidas, anseios, expectativas, trocas de e-

mails, reflexões, mas principalmente muitos estudos, pesquisas, participação em encontros, 

consultas, discussões, reuniões de posicionamento e tomada de decisão. 
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         O trabalho resulta do compromisso, responsabilidade e envolvimento da equipe 

pedagógica que envidou efetivos esforços para vencer um grande desafio e assim alcançar 

uma de suas metas de trabalho, apresentando para o Sistema Municipal de Ensino, as normas 

para o ensino fundamental de 09 (nove) anos. 

           A expectativa da Secretaria Municipal de Educação é de que a obrigatoriedade da 

ampliação do Ensino Fundamental fosse analisada e entendida no contexto das políticas 

afirmativas que buscavam garantir o acesso e a permanência de crianças, adolescentes e 

jovens na escola de qualidade e de sucesso para todos e para cada um, respeitando as 

singularidades e assegurando-lhes condições de pleno desenvolvimento. 

             Ao analisar a legislação educacional brasileira, constata-se a relevância da ampliação 

do Ensino Fundamental para nove anos de duração: a Lei n° 9394/1996 que sinalizou para um 

ensino fundamental obrigatório de nove anos de duração, a iniciar-se aos seis anos de idade, o 

que, por sua vez, tornou-se meta da educação nacional pela Lei 10.172/2001, que aprovou o 

Plano Nacional de Educação. Finalmente, em fevereiro de 2006, a Lei 11.274, institui o 

ensino fundamental de nove anos de duração com a inclusão das crianças de seis anos de 

idade. 

          A partir desse contexto, e ainda pela complexidade da medida, a proposta de 

implantação e implementação do ensino fundamental de 09 anos requer análise criteriosa de 

todas as variáveis que o envolvem, o que nos dispomos a discorrer a seguir, sem com isso, 

pretender esgotar o assunto. 

           Vivenciamos um importante momento de transição, no qual, em face da nova situação 

de oferta e duração do ensino fundamental e das características das crianças a serem 

atendidas, em especial, as de 06 anos, não seja apenas a criação de um ano a mais, com as 

mesmas características da primeira série do ensino fundamental de matriz curricular 

organizada em 08 séries, nem a simples transposição de objetivos e concepções da última 

etapa da educação infantil. 

             Trata-se de um momento histórico importante para a retomada da analise de 

diferentes concepções e do fazer pedagógico de cada instituição escolar e do sistema 

municipal de ensino como um todo, sem desconsiderar o cenário nacional que ora se 

descortina. 
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             Temos, portanto, um novo ensino fundamental que, por outro lado implica no 

redimensionamento da educação infantil, e ambos deverão garantir a continuidade do 

processo pedagógico de uma etapa para outra sem dicotomias e rupturas, respeitando as 

singularidades do desenvolvimento humano. Ressalta-se que o ingresso da criança de seis 

anos no ensino fundamental não pode construir uma medida meramente administrativa. É 

preciso atenção ao processo de desenvolvimento e aprendizagem das crianças, o que exige 

conhecimento e respeito às suas características etárias, sociais, psicológicas e cognitivas. 

            A legitimidade e efetividade dessa política educacional exigem condições 

pedagógicas, administrativas, financeiras, materiais, de recursos humanos, bem como 

acompanhamento e avaliação, em todos os níveis de gestão educacional. Exige ainda, 

providencias das famílias, das escolas, das mantenedoras públicas e privadas e dos órgãos 

normativos e de supervisão dos sistemas de ensino. 

             Por este motivo, e com o objetivo de contribuir para o tratamento político, 

administrativo e pedagógico que requer a implementação deste novo critério, o Conselho 

Municipal de Educação, na Resolução 05/09, no Art. 10, fixas normas sobre a implementação 

do ensino fundamental de 09 (nove) anos no Sistema Municipal de Ensino de Jacundá, a 

dotando a seguinte nomenclatura: 

Ensino Fundamental de Resolução n° 03 

CNE/CEB 
Organização nos Sistemas 

1° ANO FASE INTRODUTÓRIA 

2° ANO 1ª SÉRIE BÁSICA 

3° ANO 2ª SÉRIE 

4° ANO 3ª SÉRIE 

5° ANO 4ª SÉRIE 

6° ANO 5ª SÉRIE 

7° ANO 6ª SÉRIE 

8° ANO 7ª SÉRIE 

9° ANO 8ª SÉRIE 

 

             O Conselho Municipal de Educação, no exercício de suas atribuições legais e 

considerando o Parecer CNE/CEB nº 07/10, que institui as Diretrizes Nacionais para a 

Educação Básica, a perspectiva das referidas leis que alteram a LDB é melhorar as condições 

de equidade e qualidade da Educação Básica, estruturar um novo ensino fundamental e 

assegurar um alargamento do tempo para as aprendizagens da alfabetização e do letramento. 
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Fixa normas para a reorganização do ensino fundamental no sistema municipal de ensino de 

Jacundá e revoga o Art. 10 da deliberação CME nº 05/2009, adotando a seguinte 

nomenclatura e organização: 

Anos 

Iniciais 

Etapa Inicial de Alfabetização e letramento 

(organização seriado) 

1º, 2º e 3º anos 

4º ano 

5º ano 

Anos Finais 

6º ano 

7º ano 

8º ano 

9º ano 

 

           O currículo do ensino fundamental é constituído pelas experiências escolares que se 

desdobram em torno do conhecimento, permeadas pelas relações sociais, buscando articular 

vivência e saberes dos alunos com os conhecimentos historicamente acumulados e 

contribuindo para construir as identidades dos estudantes. O foco nas experiências escolares 

significa que as orientações e propostas curriculares que provêm das diversas instâncias só 

terão concretude por meio das ações educativas que envolvem os alunos. 

           As experiências escolares abrangem todos os aspectos do ambiente escolar: aqueles 

que compõem a parte explícita do currículo, bem como os que também contribuem, de forma 

implícita, para a aquisição de conhecimentos socialmente relevantes. Valores, atitudes, 

sensibilidade e orientações de conduta são veiculadas não só pelos conhecimentos, mas por 

meio de rotinas, rituais, normas de convívio social, festividades, pela distribuição do tempo e 

organização do espaço educativo, pelos materiais utilizados na aprendizagem e pelo recreio, 

enfim, pelas vivências proporcionadas pela escola. 

             Os conhecimentos escolares são aqueles que as diferentes instâncias que produzem 

orientações sobre o currículo, as escolas e os professores selecionam e transformam a fim de 

que possam ser ensinados e aprendidos, ao mesmo tempo em que servem de elementos para a 

formação ética, estética e política do aluno. 

               O currículo do ensino fundamental tem uma base nacional comum, complementada 

em cada sistema de ensino e em cada estabelecimento escolar por uma parte diversificada. A 

base nacional comum e a parte diversificada do currículo do Ensino Fundamental constituem 

em um todo integrado e não podem ser consideradas como dois blocos distintos. 
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            A articulação entre a base nacional comum e a parte diversificada do currículo do 

ensino fundamental possibilita a sintonia dos interesses mais amplos de formação básica do 

cidadão com a realidade local, as necessidades dos alunos, as características regionais da 

sociedade, da cultura e da economia e perpassa todo o currículo; voltados à divulgação de 

valores fundamentais ao interesse social e à preservação da ordem democrática, os 

conhecimentos que fazem parte da base nacional comum a que todos devem ter acesso, 

independentemente da região e do lugar em que vivem, asseguram a característica unitária das 

orientações curriculares nacionais, das propostas curriculares dos Estados, do Distrito Federal, 

dos Municípios e dos projetos político-pedagógicos das escolas. 

            Os conteúdos que compõem base nacional comum e a parte diversificada têm origem 

nas disciplinas científicas, no desenvolvimento das linguagens, no mundo do trabalho, na 

cultura e na tecnologia, na produção artística, nas atividades desportivas e corporais, na área 

da saúde e ainda incorporam saberes como os que advêm das formas diversas de exercício da 

cidadania, dos movimentos sociais, da cultura escolar, da experiência docente, do cotidiano e 

dos alunos. 

             O currículo do Ensino Fundamental com 9 (nove) anos de duração exige a 

estruturação de um projeto educativo coerente, articulado e integrado, de acordo com os 

modos de ser e de se desenvolver das crianças e adolescentes nos diferentes contextos sociais. 

               A avaliação dos alunos, é realizada pelos professores e pela escola como parte 

integrante da proposta curricular e da implementação do currículo, é redimensionadora da 

ação pedagógica, assumir um caráter processual, formativo e participativo, ser contínua, 

cumulativa e diagnóstica, com vistas a: identificar potencialidades e dificuldades de 

aprendizagem e detectar problemas de ensino; subsidiar decisões sobre a utilização de 

estratégias e abordagens de acordo com as necessidades dos alunos, criar condições de 

intervir de modo imediato e a mais longo prazo para sanar dificuldades e redirecionar o 

trabalho docente; manter a família informada sobre o desempenho dos alunos; reconhecer o 

direito do aluno e da família de discutir os resultados de avaliação, inclusive em instâncias 

superiores à escola, revendo procedimentos sempre que as reivindicações forem procedentes.      

   São utilizados vários instrumentos e procedimentos de avaliação, tais como: a 

observação, o registro descritivo e reflexivo, os trabalhos individuais e coletivos, os 

portfólios, exercícios, provas, questionários, dentre outros, tendo em conta a sua adequação à 

faixa etária e às características de desenvolvimento do educando. Prevalecendo os aspectos 

qualitativos da aprendizagem do aluno sobre os quantitativos, bem como os resultados ao 
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longo do período sobre o de eventuais provas finais, tal com determina a alínea ―a‖, do inciso 

V, do art. 24, da Lei nº 9.394/96; assegurando tempos e espaços diversos para que os alunos 

com menor rendimento tenham condições de ser devidamente atendidos ao longo do ano 

letivo; provendo obrigatoriamente períodos de recuperação, de preferência paralelos ao 

período letivo, como determina a Lei nº 9.394/96; 

         É necessário voltarmos nosso olhar para cada unidade escolar, observando suas 

necessidades, especificidades, clientela, proporcionando um envolto clima de debate sobre as 

questões educacionais, em especial sobre o Ensino Fundamental.  

              Acreditamos que a relação escola-família-comunidade, seja essencial para a 

construção de um  ambiente  propicio  ao  processo  de  ensino  e  aprendizagem.  Entretanto, 

sabemos que outras variáveis, do cotidiano escolar são  fundamentais  para  que  possamos  

pensar  na construção da escola de qualidade para todos. Dentro desse contexto, debatemos 

questões referentes à  educação  numa perspectiva  democrática  e  participativa, construindo 

metas e estratégias que sejam capazes de melhorar a qualidade educacional no município as 

quais estão citadas posteriormente. 

 

              Acreditamos que esse é o momento para pensarmos coletivamente sobre as metas e 

estratégias propostas pelo projeto do Plano Nacional de Educação (2015-2025) os seguintes 

aspectos:  

a) Propostas político-pedagógicas ancoradas no diagnóstico da situação inicial e que 

explicite os objetivos de aprendizagem. 

b) Organização do trabalho pedagógico com  destaque  para  o  engajamento  da 

equipe escolar.   

c) Delimitação de formas de acompanhamento das aprendizagens dos alunos.  

d) Disponibilização de recursos e arranjos materiais, com a ampliação dos espaços de 

aprendizagem.     

e) Construção de espaços nos quais as escolas poderão trocar suas experiências. 

  

Diagnóstico 

 

          A população em idade escolar de 06 a 14 anos, matriculados no Ensino Fundamental 

em 2014, representa 63% da população dessa faixa etária residente no município de Jacundá, 

no entanto, ainda encontram-se fora da escola 37%. 
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Os dados populacionais para esta faixa etária deve significar a necessidade de políticas 

públicas, de ampliação da jornada escolar e construção de novas escolas que possibilite ter 

número  de  alunos  por classe compatível com processos educacionais de qualidade. 

 

População na idade escolar de 06 a 14 anos QTD. % 

População de 06 a 14 anos residente no município  10.611 100% 

População de 06 a 14 anos matriculado no En. Fund. 6.668 63% 

População de 06 a 14 anos fora da escola no En. Fund. 3.943 37% 

Número de escolas que atendem a população 06 a 14 anos no En. 

Fund. 
41 * 

Fonte: IBGE – Censo Demográfico 2010 com projeção até 2014∕ Censo Escolar 2014. 

 

        O município oferta Ensino Fundamental na rede Municipal e Privada, as matriculas na 

rede municipal representam 89,5% e na particular 10,5 %, ofertadas em 35 escolas municipais 

e 06 escolas privadas. 

 

Matrícula escolar da população de 06 a 14 anos no Ens. Fund. QTD. % 

População de 06 a 14 anos matriculados no Ensino Fundamental 8.446 100% 

População de 06 a 14 anos matriculados na rede municipal 7.642 89,5% 

População de 06 a 14 anos matriculados na rede privada 804 10,5% 
Fonte: IBGE – Censo Demográfico 2010 com projeção até 2014 ∕ Censo Escolar 2014 

O Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa (PNAIC) é um compromisso 

formal assumido entre Governo Federal, Distrito Federal, Estados, Municípios e sociedade de 

assegurar que todas as crianças estejam alfabetizadas até os 8 anos de idade, ao final do 3º ano 

do Ensino Fundamental. 

Na história do Brasil, temos vivenciado a dura realidade de identificar que muitas 

crianças têm concluindo sua escolarização sem estarem alfabetizadas. Assim, este Pacto surge 

como uma luta para garantir o direito de alfabetização plena a meninas e meninos, até o final 

do ciclo de alfabetização. Busca-se, para tal, contribuir para o aperfeiçoamento profissional 

dos professores alfabetizadores. Este Pacto é constituído por um conjunto integrado de ações, 

materiais e referencias curriculares e pedagógicas a serem disponibilizados pelo MEC, tendo 

como eixo principal a formação continuada de professores alfabetizadores. 

As crianças que fazem parte do Pacto com idade entre 6 a 8 anos matriculadas no 

Ensino Fundamental em 2014 representam 59%da população residente no município  de 

jacundá, sendo que 41% estão fora da escola como mostra a tabela abaixo: 
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População na idade escolar de 06 a 08 anos QTD. % 

População de 06 a 08 anos residente no município  3.393 100% 

População de 06 a 08 anos matriculada En. Fund. 1.988 59% 

População de 06 a 08 anos fora da escola no En. Fund. 1.405 41% 

Número de escolas que atendem a população 06 a 08 anos no En. 

Fund. 
38  

Fonte: IBGE – Censo Demográfico 2010 com projeção até 2014 ∕ Censo Escolar 2014 

 

      As matrículas realizadas no município em 2014 do 1º ano ao 3º ano, representam na rede 

municipal 84,5% e na particular 15,5 %. 

 

Matrícula escolar da população de 06 a 08 anos no Ens. Fund. QTD. % 

População de 06 a 08 anos matriculada no Ensino Fundamental 1.988 100% 

População de 06 a 08 anos matriculada na rede municipal  1.677 84,5% 

População de 06 a 08 anos matriculada na rede privada 311 15,5% 

Fonte: IBGE – Censo Demográfico 2010 com projeção até 2014 ∕ Censo Escolar 2014 

 

A realidade tem mostrado que um dos grandes desafios, na implementação do Ciclo de 

Alfabetização, é o de assegurar às crianças o direito às aprendizagens básicas nesse tempo de 

três anos. Isto pressupõe que o protagonismo das ações esteja centrado nas crianças – seus 

modos de ser, agir, pensar, expressar-se e aprender, o que exige, necessariamente, que haja a 

revisão dos espaços e tempos escolares, das propostas pedagógicas, do uso dos materiais, do 

sistema de avaliação, das ofertas de apoio às crianças com dificuldade, do investimento na 

formação inicial e continuada dos professores, e nos vários aspectos que direta ou 

indiretamente influenciam no direito de aprender das crianças. Ressalte-se ainda que as 

crianças têm o direito de ter acesso a computadores, jogos didáticos, livros de literatura e 

livros didáticos de qualidade, para poderem aprender também ao usufruírem de certos 

instrumentos da sociedade letrada que contribuem para suas aprendizagens
3
.   

 

Rendimento do 3º ano na rede Municipal em 2013 QTD. % 

Matriculados 1.178 100% 

Aprovados 1.009 86% 

Retidos 169 14% 
 Fonte: Censo Escolar 2013 – Departamento de Estatística - SEMED 

 

                                                             
3 Os dados referentes às escolas em regime particular não constam por falta de informações sobre as mesmas. 
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          Com relação à taxa de distorção idade/série, de acordo com os dados do Censo Escolar 

2014, o município apresenta um índice de 37%no Ensino Fundamental.  A maior taxa ocorre 

na rede municipal, com 90,5%. O ensino Privado apresentou uma taxa de 9,5%. 

 

Distorção idade/série no Ensino Fundamental 

Dependência 

Administrativa 
Matriculados 

Distorção 

idade/série 

Sem distorção 

Idade/série 

Rede Municipal 7.642 2.681 4.961 

Rede Privada 804 42 762 
Fonte: IBGE – Censo Demográfico 2010 com projeção até 2014 ∕ Censo Escolar 2014. 

       No que se refere ao Ensino Fundamental na rede Municipal, o índice de distorção 

idade/série nos anos finais do 6º ao 9º série/ano, apresenta um índice altíssimo de 47%, já nos 

anos iniciais a taxa é de 21%. 

 

Distorção idade/série no Ensino Fundamental na rede Municipal 

Dependência 

Administrativa 
Distorção Idade/serie 

Série/Ano 

Iniciais 

Série/Ano 

Finais 

 

Rede Municipal 2.681 723 1958 
Fonte: IBGE – Censo Demográfico 2010 com projeção até 2014 ∕ Censo Escolar 2014 

 

          Ao detalharmos a taxa de distorção por ano cursado, verificamos que na medida em que 

aumentam os anos de estudo, aumenta a distorção idade-série cursada, sobretudo na rede do 

Município. 

          A taxa de distorção idade-série ressalta o impacto  das  taxas  de  reprovação, repetência  

e  evasão, ao longo do  processo  de  escolarização, bem  como  revela  dificuldades de 

acesso/permanência do aluno na escola.    

 

Evolução da população em idade escolar de 6 a 14 anos 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

10.817 11.004 11.203 11.394 11.591 11.784 11.979 12.173 12.368 12.562 12.756 

Fonte: IBGE – Censo Demográfico 2010 com projeção até 2014/Dados estimados até 2025 ∕ Censo 2013 - 

SEDUC
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               Os dados de projeção da população para 2024, evidenciam um aumento de 18%na 

faixa de 06 a 14 anos de idade. Veja tabela a seguir. 

 

 

             A análise crítica acerca desses dados  certamente  poderá  constituir-se  em  um  dos 

fundamentos do trabalho da Secretaria de Educação com vistas ao planejamento e gestão de 

políticas públicas direcionadas sistematicamente para a melhoria da qualidade da educação na 

rede municipal de ensino. 

 

Meta 02: Universalizar o ensino fundamental de 9 anos para toda a população de 6 a 14 

anos e garantir que pelo menos 70% dos alunos concluam essa etapa na idade 

recomendada, até o último ano de vigência deste PME. 

 

Estratégias. 

 

2.1 - Atender plenamente todos os estudantes do ensino fundamental, garantindo-lhes acesso, 

permanência e sucesso com qualidade;  

2.2 - Revisar a Proposta Curricular do Ensino Fundamental  definindo  as competências  e  

habilidades  de  acordo  com  as  diretrizes  da legislação  vigente, com a participação da 

comunidade escolar;  
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2.3 - Acompanhar a avaliação, revisão e/ou reelaboração e a implementação dos Projetos 

Políticos Pedagógicos das escolas a cada 2 anos e dos Planos de Ação Anuais;  

 

2.4 - Fortalecer a constituição de ambientes educativos na escola propícios à aprendizagem, 

re-afirmando a instituição escolar como espaço do conhecimento, do convívio e da 

sensibilidade, dimensões imprescindíveis ao exercício da cidadania;  

2.5 -    Assegurar as condições necessárias para a continuidade dos programas de incentivo à 

leitura e sua ampliação a todas as escolas pertencentes ao sistema municipal de ensino; 

2.6 – Adotar mecanismos para que a operacionalização do princípio da continuidade não seja 

traduzida como ―promoção automática‖ de alunos de um ano, série ou ciclo para o seguinte, 

onde o combate à repetência não se transforme em descompromisso com o ensino e a 

aprendizagem;  

2.7 -  Incentivar e assegurar as condições necessárias para a realização de práticas 

pedagógicas dentro e fora do espaço escolar, considerando o projeto político pedagógico 

(PPP) de cada escola; 

2.8 – Garantir que os projetos político-pedagógicos das escolas do campo, indígenas 

quilombolas e ribeirinhas contemplem a diversidade nos seus aspectos culturais, sociais, 

políticos, econômicos, estéticos, de gêneros, geração e etnia; 

2.9- Garantir as condições necessárias à oferta, durante todo o ano letivo, de assistência 

individual e/ou coletiva aos alunos que apresentam dificuldade de aprendizagem; 

2.10- Realizar diagnóstico e avaliar o aluno, em todo o seu processo de aprendizagem, 

considerando suas dificuldades como indicadores para a reorganização do ensino e da 

aprendizagem;  

2.11 - Organizar o funcionamento das escolas do campo respeitando as diferenças entre as 

populações atendidas quanto à sua atividade econômica, seu estilo de vida, sua cultura e suas 

tradições;  

2.12 - Garantir o deslocamento do público alvo da Educação do Campo, quando necessário, 

preservando o princípio intracampo. 

 2.13- – Reestruturar o sistema de avaliação da aprendizagem atual no que tange a média 

escolar.  

2.14- Implementar, através do PAR/FNDE programa de correção de fluxo para reduzir a 

distorção idade/série/ano; 
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2.15 - Garantir, o atendimento à demanda do ensino fundamental, designando o número 

máximo de vagas que a instituição escolar pode oferecer, com base nas instalações e 

equipamentos existentes no prédio escolar e no seguinte limite máximo de vagas por turma, 

respeitando a inclusão de alunos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento, 

superdotação e altas habilidades: 

a) 1º, 2º e 3º ano - máximo de 25 alunos por turma; 

b) 4º e 5º anos - máximo de 35 alunos por turma; 

c) 6º e 7º anos - máximo de 35 alunos por turma; 

d) 8º e 9º anos - máximo de 40 alunos por turma;  

2.16- Estabelecer em colaboração com a União, o Estado e o Município, programas de apoio 

aprendizagem e de recuperação paralela, ao longo do curso, para reduzir as taxas de 

repetência e evasão; 

2.17- Criar e inserir o projeto de Educação Ambiental, Educação para o Transito, artes e 

músicas na proposta pedagógica como prática educativa integrada, contínua e permanente.  

2.18 - Articular entre a base nacional comum e a parte diversificada do currículo do Ensino 

Fundamental possibilitando a sintonia dos interesses mais amplos de formação básica do 

cidadão com a realidade local, as necessidades dos alunos, as características regionais da 

sociedade, da cultura e da economia. 

2.19- Considerar a relevância dos conteúdos selecionados para a vida dos alunos e para a 

continuidade de sua trajetória escolar, bem como a pertinência do que é abordado em fase da 

diversidade dos estudantes, buscando a contextualização dos conteúdos e o seu tratamento 

flexível;  

2.20 - Constituir o currículo pelas experiências escolares que desdobrem em torno do 

conhecimento, pelas relações sociais, buscando articular vivências e saberes dos alunos com 

os conhecimentos historicamente acumulados e contribuindo para construir as identidades dos 

estudantes;  

2.21- Reestruturar a proposta pedagógica da disciplina de Religião para que venha realmente 

trabalhar a formação ética e cidadã respeitando as diversidades de forma laica; 

2.22 - Promover e assegurar no calendário escolar, durante a vigência do Plano Municipal de 

Educação, a articulação escola/família, através da manutenção dos Fóruns Permanentes de 

Educação e Família nas escolas do Município de Jacundá como espaço de discussão, reflexão 

e diálogo sobre as questões relativas à aprendizagem, educação e contexto escolar do Ensino 

Fundamental; 
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2.23- Assegurar nas escolas, preferencialmente em contra-turno, atendimento aos alunos do 

Ensino Fundamental, com déficit de aprendizagem assim como um espaço adequado 

juntamente com um professor qualificado para atender essa clientela; 

 2.24- Garantir e reorganizar a hora-atividade semanal dos professores de 1º ao 9º ano 

destinadas ao planejamento, correção de atividades dos alunos, reflexão sobre os conteúdos 

curriculares, projetos e propostas metodológicas, troca de experiências entre os professores e 

reuniões pedagógicas, observando o que garante a lei do Piso Salarial. 

 2.25 - Promover, a partir do primeiro ano de implantação do Plano, estudo sobre a sistemática 

de realização do Conselho de Classe nos estabelecimentos de ensino, visando corrigir 

possíveis distorções, implementando esta ação em consonância com as normas do Sistema 

Municipal de Ensino;  

2.26- Assegurar em calendário escolar, momento para o Conselho de Classe, atividades 

esportivas, recreativas e culturais, reuniões pedagógicas e reuniões bimestrais com pais, 

visando o pleno desenvolvimento do educando, de acordo com as normas do Sistema 

Municipal de Ensino;  

2.27 - Garantir dentro da jornada de trabalho de educação física do professor uma carga 

horária para trabalhos com projeto que envolvam treinamento desportivos, analisado e 

aprovado pela SEMED;  

2.28 - Assegurar a docência da disciplina de Educação Física e Artes, do 1º ao 5º ano, que 

poderão estar a cargo do professor de referência da turma, aquele com o qual os alunos 

permanecem a maior parte do período escolar, ou de professores com formação específica na 

área; 

2.29- Organizar o currículo da Educação Básica na Educação Escolar Indígena, em uma 

perspectiva intercultural, construídos a partir dos valores e interesses das comunidades 

indígenas em relação aos seus projetos de sociedade e de escola, definidos nos projetos 

político-pedagógicos; 

2.30- Garantir aos estudantes indígenas, quilombolas e ribeirinhos condições favoráveis à 

construção do bem viver de suas comunidades, aliando, em sua formação escolar, 

conhecimentos científicos, conhecimentos tradicionais e práticas culturais próprias;  

2.31-Garantir a manutenção e ampliação do ensino da língua estrangeira (no mínimo duas 

línguas: inglês e espanhol, no currículo (1º ao 9º ano) das escolas da Rede Municipal de 

Ensino, de forma que os educandos pratiquem a língua falada e tenham materiais adequados e 

professores habilitados na área; 



 
 

Plano Municipal de Educação - PME 

Jacundá - Pará 

58 
 

2.32-Assegurar e implementar ações cívico-culturais e recreativas realizadas pela SEMED em 

conjunto com as escolas, entidades e clubes de serviços, visando à interação e ao pleno 

desenvolvimento do educando;  

2.33-Garantir o acompanhamento pedagógico por parte da SEMED aos professores das séries 

iniciais e finais do Ensino Fundamental da Rede Pública Municipal, para a implementação de 

sua proposta pedagógica; 

2.34-     Assegurar a produção de materiais complementares através de oficinas para apoio 

didático pedagógico aos professores de 1º ao 9º ano, coordenadas pela equipe pedagógica da 

SEMED; 

2.35 – Realizar em parceria intersetorial, no primeiro ano de vigência do PME, o 

mapeamento, por meio de mini-censo educacional, das crianças fora da escola, por bairro ou 

distrito de residência e ou locais de trabalho dos pais, visando localizar a demanda e 

universalizar a oferta de ensino obrigatório;  

2.36 – Garantir dentro da jornada de trabalho mensal 30 horas para um professor com 

qualificação especifica e perfil adequado para aprimorar a aprendizagem dos alunos destaques 

do 6º ao 9º ano da OBMEP, da OLP (Olimpíada De Língua Portuguesa), das olimpíadas de 

historia, geografia e de ciências garantindo materiais pedagógicos necessários para o intensivo 

das mesmas; 

2.37 – Garantir materiais pedagógicos necessários para o intensivo da Olimpíada Brasileira de 

Matemática em Jacundá; 

2.38 - Garantir a oferta de uma bolsa de acordo com a bolsa do CNPq, no período de 12 meses 

aos alunos da rede pública, premiados nacionalmente em olimpíadas brasileiras: (Olimpíada 

de Língua Portuguesa Escrevendo o Futuro, Olimpíada Nacional de História do Brasil, 

Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas e outras).  

2.39-Mobilizar a comunidade escolar para a criação e atuação de Grêmios Estudantis nos 

estabelecimentos de ensino. 

 

Meta 03: Alfabetizar todas as crianças, no máximo, até o 3° (terceiro) ano do ensino 

fundamental. 

 

Estratégias 
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3.1- Assegurar garantia de aprendizagem e desenvolvimento pleno, atentando para grande 

diversidade social, cultural e individual dos alunos, o que demanda espaços e tempos diversos 

de aprendizagem; 

 3.2- Estudar os processos pedagógicos de alfabetização, nos anos iniciais do ensino 

fundamental, articulando-os com as estratégias desenvolvidas na pré-escola, com a 

qualificação dos professores alfabetizadores e com apoio pedagógico, a fim de garantir a 

alfabetização plena de todas as crianças; 

3.3 - Organizar a proposta dos três primeiros anos do Ensino Fundamental em um único ciclo 

exigindo mudanças no currículo para melhor trabalhar com a diversidade dos alunos e 

permitir que eles progridam na aprendizagem;  

3.4-Construir estratégias pedagógicas para recuperar os alunos que apresentarem dificuldades 

no seu processo de construção do conhecimento;  

3.5- Fortalecer a formação continuada mensalmente aos professores do Ciclo de 

Alfabetização; 

3.6 - Ampliar a todos os alunos as oportunidades de sistematização e aprofundamento das 

aprendizagens básicas, imprescindíveis para o prosseguimento dos estudos nos três anos 

iniciais do Ensino Fundamental assegurando: 

a) alfabetização e o letramento; 

b) o desenvolvimento das diversas formas de expressão, incluindo o aprendizado da 

Língua Portuguesa, a Literatura, a Música e demais artes, a Educação Física, assim 

como o aprendizado da Matemática, de Ciências, de História e de Geografia;  

c) a continuidade da aprendizagem, tendo em conta a complexidade do processo de 

alfabetização e os prejuízos que a repetência pode causar no Ensino Fundamental 

como um todo, e, particularmente, na passagem do primeiro para o segundo de 

escolaridade e deste para o terceiro;  

3.7 – Adequar as salas de aula para o atendimento das crianças do Ciclo de Alfabetização com 

mobília e recursos didáticos e tecnológicos adequados;  

3.8 - Realizar diagnóstico para verificar os níveis de aprendizagem dos alunos do ciclo de 

alfabetização e propor intervenções necessárias para o seu desenvolvimento. 

3.9 – Diversificar as formas de avaliação, tais como a observação e o registro das atividades 

dos alunos, sobretudo nos anos iniciais do Ensino Fundamental, trabalhos individuais, 

organizados ou não em portfólios, trabalhos coletivos, exercícios em classe e provas, dentre 

outros; 
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3.10 - Criar um ambiente propício à aprendizagem na escola com base no trabalho 

compartilhado e no compromisso dos professores e dos demais profissionais com a 

aprendizagem dos alunos; o atendimento às necessidades específicas de aprendizagem de cada 

um mediante formas de abordagem apropriadas; 

3.11 - Garantir formação especifica para professores alfabetizadores, tendo como foco a 

prática pedagógica e os resultados das avaliações internas e externas; 

3.12 - Promover e estimular a formação inicial e continuada de professores (as) para a 

alfabetização de crianças, com o conhecimento de novas tecnologias pedagógicas inovadoras; 

3.13 - Fomentar o desenvolvimento de tecnologias educacionais e de práticas pedagógicas 

inovadoras que assegurem a alfabetização e favoreçam a melhoria do fluxo escolar e a 

aprendizagem dos (as) alunos (as), consideradas as diversas abordagens metodológicas e sua 

efetividade; 

3.14 - Fortalecer os instrumentos de avaliação nacional periódicos e específicos para aferir a 

alfabetização das crianças, aplicadas a cada ano, bem como estimular as escolas a criarem os 

respectivos instrumento de avaliação e implementando medidas pedagógicas para alfabetizar 

todos os alunos (as) até o final do terceiro ano do ensino fundamental; 

3.15 - Apoiar a alfabetização das pessoas com deficiência, transtorno global do 

desenvolvimento, superdotação e altas habilidades, considerando as suas especificidades, 

inclusive a alfabetização bilíngüe de pessoas surdas, nos estabelecimentos de ensino; 

3.16 - Incentivar a participação dos pais ou responsáveis no acompanhamento das atividades 

escolares dos filhos por meio do estreitamento das relações entre as escolas e as famílias; 

3.17 - Promover parcerias com instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem 

fins lucrativos, o poder público, afim de favorecer  a  participação  das famílias e da sociedade 

na garantia da  alfabetização de todas as crianças do 3° ano do ensino fundamental; 

 

3.3 Educação de Jovens e Adultos 

 

Análise Situacional 

A oferta da Educação de Jovens e Adultos - EJA em todo território brasileiro se pauta 

nas Legislações Nacionais e Municipais. O Caput do artigo 208 da Constituição Federal, que 

trata da Educação Básica, onde assegura em seu inciso I que o Ensino Fundamental 
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obrigatório gratuito inclusive, será ofertado aos que não tiveram acesso a ele na idade própria, 

assegurando a Educação Básica para todos e, estando inserida nela o Ensino Fundamental 

obrigatório e gratuito sem distinção de faixa etária. Assim, a Constituição Federal passa a 

tratar a Educação de Jovens e Adultos (EJA) como uma modalidade da Educação Básica 

desaparecendo a noção de ensino supletivo existente na Lei 5.692\71. Este conceito é 

reforçado pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional nº 9394\96 (LDB) que abriga 

no seu Titulo V (Dos Níveis e Modalidades de Educação e Ensino), Capitulo II (Da Educação 

Básica) a seção V denominada da Educação de Jovens e Adultos. Os Artigos 37 e 38 

compõem esta seção. Logo a EJA é uma modalidade de Educação Básica, nas Etapas 

Fundamental e Média.  

A concepção de EJA, na perspectiva de uma educação continuada ao longo da vida, 

foi enfatizada no Art. 3º da Declaração de Hamburgo, fruto da V Conferência Internacional de 

Educação de Adultos - V CONFINTEA realizada em 1997, ao afirmar que: 

A educação de adultos engloba todo o processo de aprendizagem formal ou 

informal, onde pessoas consideradas ―adultas‖ pela sociedade desenvolvem 

suas habilidades, enriquecem seu conhecimento e aperfeiçoam suas 

qualificações técnicas e profissionais, direcionando-as para a satisfação de 

suas necessidades e as de sua sociedade. A educação de adultos inclui a 

educação formal, a educação não-formal e o espectro da aprendizagem 

informal e incidental disponível numa sociedade multicultural, onde os 

estudos baseados na teoria e na prática devem ser reconhecidos. (In: 

IRELAND, MACHADO, PAIVA, 2004, p. 42). 

 

Dessa forma a EJA é entendida como modalidade de ensino e estratégia de formação 

continuada baseada em três funções: a primeira reparadora e a segunda equalizadora, por 

meio das quais o Parecer CNE/CEB nº. 11/2000 atribui o caráter de fazer cumprir o dever do 

Estado para assegurar o direito de todos à educação, reduzindo a desigualdade entre os que a 

tiveram e àqueles aos quais o acesso foi interditado. Associam-se à terceira função — a 

qualificadora. Esta função, segundo o Parecer, revela o verdadeiro sentido da EJA, 

compreendida na perspectiva da formação para o exercício pleno da cidadania, por meio do 

desenvolvimento do pensamento crítico e autônomo de cidadãos participativos, conscientes de 

seus direitos sociais e de sua compreensão/inserção no mundo do trabalho, entendido como 

elemento fundamental ao processo de humanização de homens e mulheres e de produção 

cultural. A vinculação entre educação e trabalho torna-se, assim, uma referência primordial.  
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Assim, essa modalidade de ensino, além de ter como finalidade promover a 

escolarização de pessoas jovens, adultas e idosas que não tiveram acesso ou interromperam 

seu processo formativo escolar, surge como uma prática educativa que atenda às 

especificidades e à diversidade dos sujeitos trabalhadores envolvidos no processo, a fim de 

dialogar com seus saberes, culturas, projetos de vida e de articular melhores perspectivas com 

o meio social, cultural também tem como proposição a inserção do educando com o mundo 

do trabalho. 

No que diz respeito à educação profissional, a LDB nº 9394/96esclarece que: a 

educação profissional, integrada às diferentes formas de educação, ao trabalho, à ciência e à 

tecnologia, conduz ao permanente desenvolvimento de aptidões para a vida produtiva. 

(BRASIL, 1996, Art. 39). Isto significa que não se pode tratar a formação como algo 

exclusivamente do mundo do trabalho ou do mundo da educação. Trata-se de percebê-la 

como um ponto de intersecção, para o qual devem confluir diversas abordagens e 

contribuições, entre elas a dos sujeitos trabalhadores. 

Atualmente, o trabalho – em sua dimensão histórica e ontológica – considerado como 

princípio educativo e as questões próprias ao mundo do trabalho (dentre elas a qualificação 

profissional), deve ser o eixo político e pedagógico de uma proposta da EJA. O trabalho 

entendido como atividade realizadora do homem e também em sua dimensão mais imediata, 

da sobrevivência, e todas as mediações que passam pela cultura e ciência devem ser o norte de 

uma proposta político-pedagógica para a EJA, uma vez que esta é a categoria central na vida 

de jovens e adultos e da classe trabalhadora.   

Nessa intersecção, que compreende múltiplas dimensões, a qualificação nunca é 

apenas ―profissional‖ (dimensão técnica), mas sempre ―social‖ (dimensão sócio laboral). 

Pode-se falar, portanto, em qualificação social e profissional para denominar as ações de 

formação voltadas para uma inserção autônoma e solidária no mundo do trabalho. A 

qualificação social e profissional permite a inserção e atuação cidadã no mundo do trabalho, 

com efetivo impacto para a vida e o trabalho das pessoas (BRASIL, 2003, p. 24). 

A Educação de Jovens e Adultos e o analfabetismo nacional
4
 

                                                             
4
Alexandre Barros -Publicado em NOVA ESCOLA Edição 242, maio de 2011. Título original: Uma velha 

promessa: erradicar o analfabetismo 

http://revistaescola.abril.com.br/edicoes-impressas/242.shtml
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De acordo com estudos e pesquisas a respeito do tema, o analfabetismo funcional se 

deve ao alto índice de evasão, estrutura física inadequada, dificuldade de acesso aos locais de 

estudo e programas ineficazes. Resumindo, essa é a realidade da Educação de Jovens e 

Adultos (EJA) no Brasil. A combinação desses fatores por anos seguidos acabou conduzindo 

o país a uma situação alarmante: 57,7 milhões de cidadãos com mais de 18 anos sem Ensino 

Fundamental completo e cerca de 14 milhões de analfabetos. Ao mesmo tempo, de 2006 para 

cá, vem caindo o número de matrículas na EJA. Ora, se a ideia é erradicar o analfabetismo, 

como todo candidato gosta de afirmar em época de eleição, as matrículas nessa modalidade de 

ensino não tinham de estar aumentando, em vez de diminuindo? A conta não fecha. E deixa 

no ar outra pergunta: será que estamos desistindo dos nossos analfabetos? 

A história recente do Brasil está repleta de iniciativas de combate ao analfabetismo. Nos 

tempos da ditadura militar, entre as décadas de 1960 e 70, havia o Movimento Brasileiro de 

Alfabetização (Mobral). Depois, durante o período da redemocratização, criaram-se cursos 

supletivos. Na era Fernando Henrique Cardoso, foi a vez do programa Alfabetização 

Solidária. E, na era Luiz Inácio Lula da Silva, entrou em cena o Brasil Alfabetizado. Todas 

essas políticas contribuíram, em maior ou menor escala, para a redução da taxa de 

analfabetismo, que caiu de 39,6%, em 1960, para 9,7%, em 2009 (ano dos últimos dados 

oficiais disponíveis). Mesmo assim, nenhuma delas evitou que chegássemos à segunda década 

do século XXI com a vergonhosa marca de 14,1 milhões de analfabetos. Veja o gráfico: 
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Para entender o descompasso entre índice de analfabetismo elevado e a queda de 

matrículas na EJA, é preciso analisar pelo menos dois fatores determinantes. O primeiro deles 

é a falta de investimentos nessa modalidade de ensino. À época do Fundo de Manutenção e 

Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (FUNDEF), entre 

1998 e 2006, as classes de EJA eram bancadas, principalmente, pelo dinheiro de estados e 

municípios. Com a sua substituição pelo Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 

Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB), em 2007, o 

Governo Federal passou a ajudar mais. Acontece que o novo fundo, embora preveja o 

financiamento de todas as etapas da Educação Básica, não determina que parte dos recursos 

seja necessariamente direcionada às salas de jovens e adultos. O resultado é que, livres da 

obrigação de investimento, muitos gestores preferem fechar (ou, pelo menos, não abrir) essas 

salas. Por quê? A explicação é simples: a EJA tradicionalmente apresenta índices de evasão, 

faltas e repetência mais altos que os das turmas regulares do Ensino Fundamental e do Médio, 

uma vez que seus alunos, na maioria das vezes, são trabalhadores. Isso significa que, ao não 

investir na EJA, o gestor corre menos risco de ver a nota de sua escola diminuída quando 

estado ou município resolvem fazer a avaliação das unidades de ensino. Cria-se, assim, um 

círculo vicioso que em nada colabora com a meta de erradicação do analfabetismo. 

Outro problema é o cálculo do custo anual de um aluno de EJA. O valor mínimo de 

repasse às escolas previsto pelo FUNDEB é, em média, 20% inferior ao que se destina a 

estudantes dos anos iniciais do Ensino Fundamental. Aí, abre-se espaço para mais uma 

pergunta indigesta: será que jovens e adultos analfabetos são 20% menos importante? 

Os especialistas são unânimes ao afirmar que, para virar esse jogo, é urgente promover 

uma adequação curricular. Ao ignorar as necessidades desse público, ele acaba impulsionando 

a evasão. Também é essencial garantir aos professores uma formação específica para trabalhar 

com essa modalidade de ensino e extinguir a prática de convocar voluntários - nem sempre 

bem preparados - para alfabetizar. Os materiais didáticos, também adaptados do Fundamental, 

devem ser revistos e "desinfantilizados", assim como a estrutura física das salas de aula. 

 Assim, reverter à situação em que se encontra a EJA exigirá ações articuladas por 

parte das três esferas de poder - municipal estadual e federal, pois um relatório divulgado 

recentemente pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura 

(UNESCO) aponta que o Brasil aparece em 8° lugar entre os países com maior número de 

analfabetos adultos. Ao todo, o estudo avaliou a situação de 150 países. 
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De acordo com a mais recente Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD), 

feita pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) em 2012 e divulgada em 

setembro de 2013, a taxa de analfabetismo de pessoas de 15 anos ou mais foi estimada em 

8,7%, o que corresponde a 13,2 milhões de analfabetos no país. Sendo que em Jacundá, a 

população residente de 15 anos ou mais é de 36.549, desse total apenas 18.672 estão 

alfabetizados, 49% são analfabetos (17.877 pessoas). Desse total, 13% (4.534 pessoas) 

encontram-se matriculados e 87% (32.015 pessoas) ainda estão fora da escola. (Dados 

retirado do Sistema de Informações de Indicadores Sociais.)
5
 

Diagnóstico local 

Atualmente a EJA está sendo ofertada presencialmente em sete escolas, sendo seis da 

rede pública (três escolas no campo e três urbanas) e uma na rede particular, e de forma 

semipresencial, na CEJA – Centro de Educação de Jovem e Adulto Paulo Freire II, na qual 

são ofertadas disciplinas referentes ao Ensino Fundamental com processo avaliativo 

presencial. 

Oferta da EJA em Jacundá 

ESCOLAS 
ETAPAS Ens. 

Médio 

Total de 

Alunos 1ª 2ª   3ª  4ª 

  E. M. E. F. Rosália 

Correia 
x x x x  275 

  E. M. E. F. Cristo Rei  x x x  202 

E. M. E. F. Caminho Para 

o Futuro 
x x x x  

 

251 

Escolas do Campo x x x x  74 

Ceja (Semi-presencial)   x x  429 

Colégio Objetivo de 

Jacundá 
    

 

x 
26 

                                                             
5
 Nesse Sistema não encontramos dados referente a taxa de analfabetismo funcional da população de 15 anos ou 

mais. 
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Total Geral       1.257 

Fonte: Departamento de Estatística – SEMED/Jacundá e Dados fornecidos pelo Censo Escolar 2014. 

A alimentação escolar e a participação nos laboratórios de informática são garantidas 

nas instituições escolares, bem como o transporte escolar, que é disponibilizado aos alunos 

com deficiência ou transtornos globais do desenvolvimento, altas habilidades ou superdotação 

que também são atendidos nas Salas Multifuncionais do município.  O transporte Escolar 

também é ofertado aos educandos e educadores que moram em outros bairros ou localidades 

diferentes da escola em que são atendidos. 

O Conselho Municipal de Educação de Jacundá – CME, através de sua Resolução n.º 

009/2009 de 16 de dezembro de 2009, estabelece normas para credenciamento das 

Instituições de Ensino da Educação Básica, autorização e reconhecimento para oferta de 

níveis, cursos ou modalidades das Escolas de Educação Básica do Sistema Municipal de 

Ensino de Jacundá. E a Resolução CME de Jacundá Nº 010/09 de 16 de dezembro de 2009, 

estabelece diretrizes para implementação no Sistema de Ensino do Município, dos cursos de 

Educação de Jovens e Adultos de nível fundamental regular, e curso com atendimento 

individualizado e presença flexível denominado CEJA – Centro de Educação de Jovens e 

Adultos Paulo Freire II).Também foi aprovada a oferta da EJA no Sistema Modular. Sendo 

que nesse sistema deverá ser garantido que a oferta das disciplinas sejam as mesmas do 

sistema comum de ensino com suas cargas horárias destinadas para o total de duzentos dias 

letivos, trabalhados no período de 05 aulas diárias de 40 minutos cada. 

Com base na Resolução nº01/2000 e no Parecer CNE/CEB nº11/2000 onde, estabelece 

as Diretrizes Curriculares Nacionais para EJA e tendo em vista a possibilidade de colocar à 

disposição de todos os envolvidos na educação de jovens e adultos um importante 

instrumento de apoio, com a qualidade de Referencial Nacional é que foi lançado pelo MEC a 

Proposta Curricular - 1º Segmento e a Proposta Curricular - 2º Segmento que tem por 

finalidade subsidiar o processo de reorientação curricular nas secretarias estaduais e 

municipais de educação, bem como nas instituições e escolas que atendem a EJA. 

Com base nesse referencial nacional é que foi organizada a Proposta Pedagógica da EJA 

neste município que foi construída a partir de encontros coletivos com todos os envolvidos 

nesse segmento, tendo como base as contribuições freirianas ao processo de alfabetização de 

jovens e adultos, as concepções de Vygostsky sobre a necessidade do envolvimento do 
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indivíduo com o meio para seu desenvolvimento sócio-cultural e os Módulos produzidos pelo 

MEC. 

As orientações curriculares nelas apresentadas referem-se à alfabetização e pós-

alfabetização de jovens e adultos, cujo conteúdo corresponde as primeiras e últimas 

séries/anos  do Ensino Fundamental, ou seja, 1ª a 4ª etapa. 

Partindo do princípio de um Planejamento Participativo, o processo metodológico 

deverá ser assentado em quatro bases: sentir, pensar, tocar e fazer de modo crítico, criativo, 

significativo, solidário e prazeroso. Pressupondo: 

 Que a Escola esteja atrelada a ações pedagógicas libertadoras; 

 Que proporcionem aprendizagens que vê o educador e o educando como parceiros na 

construção do saber sistematizado; 

 Que haja estabelecimento de uma relação dialógica; 

 Que possa partir do princípio de que ―ninguém é dono da verdade‖; 

 Que tenha sempre a valorização de práticas interdisciplinares. 

 

Com base em tais orientações, no município o Planejamento acontece em encontros 

coletivos contando com a presença da coordenação municipal – SEMED, direção, 

coordenadores escolares e professores. Também, há apresentações das atividades relevantes 

desenvolvidas com as turmas e relatos dos educadores em formato de Workshop. 

O município também conta com o Planejamento Estratégico da EJA (PEEJA), um 

documento que também foi elaborado coletivamente a nível municipal por todos os 

envolvidos no segmento sob orientações do MEC. Nele estão registradas ações que visam o 

fortalecimento e avanços na oferta desse segmento em Jacundá. Cópias deste documento 

foram enviadas ao MEC, bem como para a União dos dirigentes municipais educacionais 

(UNDIME) após sua conclusão. 

O processo avaliativo é pautado na perspectiva de educação que visa á formação do 

homem na sua totalidade. A mesma é trabalhada de forma contínua, numa perspectiva 

formativa reveladora de todo o processo e não circunstancial, que visa valorização apenas do 

seu produto.  
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Conforme escolhido pelos professores desse segmento, um dos instrumentos efetivado 

nesse processo de avaliação é o Conselho de Classe, uma atividade que reúne um grupo de 

professores da mesma Etapa, visando em conjunto chegar a um conhecimento mais 

sistemático da turma, bem como acompanhar e avaliar cada aluno individualmente por meio 

de reuniões periódicas. 

Logo abaixo segue as tabelas para visualização de dados estatísticos do município. 

 

População de Jacundá acima de 15 anos ou mais. 

 

 Fonte: Censo Demográfico 2010, com projeções até 2014/Censo escolar 2014 

 

Projeção da população de 15 anos ou mais até 2025. 

1 População de 15 anos ou mais residente no município; 36.549 

2 
Levantamento da população de 15 anos ou mais alfabetizadas 

neste município 
18.672 

3 
Taxa de alfabetismo da população de 15 anos ou mais residente 

no município; 
51% 

4 
Levantamento da população de 15 anos ou mais analfabeta neste 

município. 
17.877 

5 
Taxa de analfabetismo da população de 15 anos ou mais 

residente no município; 
49% 

6 
 Taxa de analfabetismo funcional da população de 15 anos ou 

mais; 
*Dados não 

encontrados 

7  População de 15 anos ou mais matriculada; 
4.534 

13% 

8 População de 15 anos ou mais fora da escola; 
32.015 

87% 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

37.121 37.679 38.247 38.247 39.374 39.936 40.501 41.064 41.628 42.192 42.756 
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Fonte: Censo Demográfico 2010. Dados estimados até 2025 (Censo 2013- SEDUC) 

 Em Jacundá, na Rede Municipal de Ensino temos atualmente 1.270 alunos 

matriculados na EJA Fundamental (1ª a 4ª Etapa), e 35 na EJA Médio na Rede Particular. 

Ainda não há oferta de matrículas de EJA Médio na Rede Estadual bem como na Educação 

Profissional. 
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Número de alunos matriculados na EJA em 2014 

Fonte: Censo Demográfico 2010, com projeções até 2014/Censo Escolar 2014. 

 Diante de toda exposição através de textos, reflexões e gráficos, podemos observar que 

há nesse segmento grandes desafios nessa década que se segue: reduzir os altos índices de 

analfabetismo; integrar a EJA com a Educação Profissional; diminuir a evasão escolar, 

promovendo com excelência a permanência desse público na escola; adequar a oferta da EJA 

para que a escola seja espaço democrático, garantindo o direito de todos à educação; dentre 

outros que no decorrer dos textos foram destacados. Dessa forma, logo abaixo segue metas e 

estratégias que foram elencadas coletivamente e almejam a melhoria da oferta da EJA em 

Jacundá: 

 

META 04: Elevar a taxa de alfabetização da população com 15 anos ou mais de 74 % 

para 85% até o final da vigência do PME. 

 

Estratégias 

 

4.1 - Fomentar ações de alfabetização de jovens e adultos e continuidade da escolarização 

básica. 

4.2 - Buscar parcerias de incentivos que integrem os setores empregadores, públicos e 

privados, e os sistemas de ensino, para promover a compatibilização da jornada de trabalho 

dos empregados com a oferta das ações de alfabetização de Jovens e Adultos. 

4.3 - Fomentar políticas públicas de Jovens e Adultos com vistas à erradicação do 

analfabetismo, acesso as tecnologias educacionais e atividades recreativas, culturais e 

01 Nº de alunos matriculados na EJA 1.270 

02 Nº de alunos matriculados na EJA fundamental 1.235 

03 Nº de alunos matriculados no EJA no ensino médio 35 

04 Nº de alunos matriculados no EJA Educação Profissional 0 

05 População de 15 anos ou mais fora da escola 32.015 
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esportivas, a implementação de programas de valorização e compartilhamento dos 

conhecimentos, experiências e inclusão de temas de interesse da faixa etária dos alunos nessa 

modalidade de ensino; 

4.4 - Buscar parceria com MEC/SEDUC (Secretaria Estadual de Educação) para implantação 

do Projeto Brasil Alfabetizado. 

4.5 - Fazer chamada municipal para matrículas desse público via Rádio, internet (Blogs, Site) 

e carro de som; 

4.6 - Normatizar a proposta curricular da Educação de Jovens e Adultos, com foco na 

formação dos estudantes, com vista à preparação para o mundo do trabalho, estabelecendo 

inter-relação entre teoria e prática, nos eixos das ciências do trabalho, da tecnologia da cultura 

e da cidadania. 

4.7 - Buscar parceria com MEC/SEDUC para a implantação da oferta na rede municipal do 

ENCCEJA Nacional – Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e 

Adultos a nível Fundamental e Médio e também ENCCEJA PPL – Exame para Pessoas 

Privadas de Liberdade e para jovens sob medidas socioeducativas.  

4.8 - Fortalecer e ampliar o projeto MOVA BRASIL e MOVA PARÁ, para atender a 

população de 15 anos ou mais, analfabetas do município; 

 

META: 05: Reduzir o índice de desistência nas turmas de EJA de 55% para 40% nos 

primeiros 5 ( cinco) anos e para 25% nos últimos 5 (cinco) anos de vigência deste PME. 

 

Estratégias  

 

5.1 - Ofertar matrículas para EJA em outros turnos/horários, que não seja apenas o noturno; 

5.1 - Buscar parcerias intersetoriais, visando atendimento médico e psicológico, nos casos que 

houver demanda, na tentativa de garantir melhor desempenho dos alunos da Educação de 

Jovens e Adultos.  

5.2 - Divulgar por meio de palestras, seminários e outros materiais pedagógicos, as 

experiências exitosas nas turmas de EJA. 

5.3 - Buscar parcerias junto a órgãos competentes para a implantação de oferta da EJA e 

CEJA Nível Médio, bem como os programas de cursos técnicos ofertados a esse nível. 

5.4 - Divulgar nas Escolas a Legislação que ampara a efetivação da EJA nos espaços 

escolares: LDB – artigo 4, Declaração de Hamburgos (1997), resoluções atualizadas. 
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CNE\CEB nº     040 de 24\01\2001 bem como as Resoluções atualizadas do CME que fixa 

normas para a Educação de Jovens e Adultos nos sistemas de Ensino do Município. 

5.5 - Assegurar o funcionamento da EJA nas escolas que atendam o Ensino Fundamental 

(séries/anos finais) garantindo mobiliário adequado à faixa etária dos alunos. 

5.6 - Reunir representantes do Poder Público Municipal, SEMED, Conselho Municipal de 

Educação, alunos e educadores, Ministério Público, e associações representantes do comércio, 

indústria e sindicato que represente a categoria de educadores (SINTEPP) para implementar 

ações que possam facilitar o acesso do trabalhador ao ensino noturno. 

5.7 - Propor parceria com o SINE (Sistema Nacional de Emprego) e SEMICA (Secretaria 

Municipal do Comércio e Agronegócio de Jacundá), para a inserção de alunos ao mercado de 

trabalho e formação profissional, sendo esses indicados pelos órgãos colegiados; 

5.8 - Criar parcerias com entidades governamentais e não governamentais, para realizar 

oficinas ou cursos de atividades práticas para os alunos jovens, adultos e idosos que querem 

ingressar no mercado de trabalho (corte e costura, pintura, culinária, dança aula de música, 

entre outras); 

5.9 - Criar ação de cidadania em parceria com a Secretaria de Assistência Social para 

expedição de documentos aos alunos da EJA que necessitam desse atendimento; 

 

META 06: Assegurar que o índice de aprovação com excelência nas turmas de EJA 

aumente de 42 % para 70% nos primeiros cinco anos e para 90% nos últimos cinco anos 

de vigência deste PME. 

 

Estratégias 

 

6.1 - Assegurar uma etapa de alfabetização que antecede a 1ª etapa da EJA; 

6.2 - Realizar diagnóstico sócio político-econômico dos alunos no início do ano letivo a fim 

de implantar um currículo com metodologias adequadas, tempos flexíveis e qualidade de 

ensino capaz de promover melhorias na vida dos alunos; 

6.3 - Criar um calendário de eventos culturais nos espaços escolares ou em conjunto com 

todas as escolas que atendam essa modalidade, para que os alunos possam apresentar à 

comunidade escolar as temáticas debatidas em sala de aula por meio da música, da expressão 

corporal, da dramaturgia, da produção textual, da produção artesanal, do cyber arte entre 

outras; 
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6.4 - Dinamizar as atividades em sala de aula nas turmas da EJA da 1ª a 4ª Etapa, valorizando 

os conhecimentos prévios dos alunos; 

6.5 - Fazer levantamento de dados obtidos nas estatísticas bimestrais, nos conselhos de classe 

do desempenho dos alunos de cada escola por série e turma para traçar metas de excelência 

para os alunos com baixo rendimento; 

6.6 - Destinar dentro do espaço das horas pedagógicas de cada escola momentos de criação e 

socialização de estratégias para as turmas da EJA, visualizando as principais dificuldades dos 

alunos nas disciplinas críticas identificadas; 

6.7 - Destinar dentro do espaço das horas pedagógicas de cada escola momentos de criação e 

socialização de estratégias para as turmas da CEJA, visualizando as principais dificuldades 

dos alunos nas disciplinas críticas identificadas; 

6.8 - Assegurar o ingresso nas turmas de EJA (3ª e 4ª etapa) noturnas preferencialmente, aos 

alunos com idade igual ou superior à 18 anos; 

6.9 - Criar fóruns e colóquios municipais de discussão, envolvendo todos os educadores e 

educandos para que sejam discutidos assuntos de relevância para esse segmento; 

6.10 - Assegurar o processo de inclusão e integração dos jovens e adultos com deficiências, 

transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, nas turmas de 

EJA, garantindo-lhes o acompanhamento técnico e pedagógico; 

6.11 - Buscar parcerias com os sindicatos do comércio e indústria para a inclusão de alunos 

com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação 

da EJA no mercado de trabalho; 

6.12 - Estabelecer parceria com a Secretaria Municipal de Saúde e Ministério da Saúde para a 

implantação no município do Programa OLHAR BRASIL, para atendimento periódico aos 

alunos com baixa visão em turmas da 1ª a 4ª etapa; 

6.13 - Adquirir materiais pedagógicos para subsidiar o ensino aprendizagem dos alunos com 

deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação da 

EJA. 

6.14 - Disponibilizar transporte escolar para os alunos da EJA de acordo com as necessidades 

preestabelecidas. 

6.15 - Adquirir um prédio próprio para o bom funcionamento da CEJA (Centro de Educação 

de Jovens e Adultos Paulo Freire II). 
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6.16 - Garantir para a Centro de Educação de Jovens e Adultos (CEJA), a aquisição de 

materiais técnico-pedagógicos de consumo, os materiais de uso permanentes (mobiliário e 

tecnológico), necessários para o bom andamento das atividades técnicas e pedagógicas. 

6.17 - Assegurar nos laboratórios de informática da rede municipal o atendimento dos alunos 

matriculados na modalidade semipresencial (CEJA); 

6.18 - Assegurar a participação dos alunos da CEJA com deficiências transtornos globais do 

desenvolvimento altas habilidades e superdotação nas salas multifuncionais bem como 

atendimento de professor de Libras aos alunos surdos e acessibilidade ao local de estudo; 

6.19 - Assegurar a participação de representantes da EJA e da CEJA nos Fóruns e 

Conferências municipais, estaduais e federais para atualizar as discussões a cerca desse 

segmento;  

6.20 - Promover ações afirmativas e intersetoriais de não violência, propiciando a Cultura da 

Paz com o intuito de garantir a integridade física, moral e emocional dos educandos e 

educadores; 

6.21 - Incluir noções de empreendedorismo no desenho curricular visando orientação 

profissional integrada ao Ensino Fundamental para possibilitar a aprendizagem de um ofício e 

a preparação para o mercado de trabalho. 

6.22 - Destinar dentro do espaço das horas pedagógicas da CEJA, momentos de orientações e 

socialização de estratégias para as turmas, visando às principais dificuldades dos alunos nas 

disciplinas critica identificadas. 

 

3.4 Ensino Médio e Educação Profissionalizante. 

 

Análise situacional 

 

    O Ensino Médio é a etapa final da Educação Básica que pretende preparar o jovem 

para a entrada na universidade e no mercado de trabalho. Com duração mínima de três anos, 

esse estágio consolida e aprofunda o aprendizado do Ensino Fundamental e pretende preparar 

o estudante para trabalho e exercício da cidadania. Nessa etapa, procura-se ensinar a teoria e 

prática em cada disciplina, facilitando a compreensão das profissões e o desenvolvimento do 

pensamento crítico e a autonomia intelectual do aluno. Ressalta-se que neste segmento de 

ensino, é obrigatória a inclusão de uma língua estrangeira moderna, como o inglês ou o 

espanhol, bem como o ensino de Filosofia e Sociologia em todas as séries do Ensino Médio.  
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        A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN/1996), em seu artigo 21, 

afirma que o Ensino Médio é a etapa final da educação básica, portanto, conclui-se nela a 

escolarização geral, visando à formação para a cidadania, para o mundo do trabalho e para o 

prosseguimento nos estudos.   

        A Resolução CNE/CEB nº 3, de 26 de junho de 1998, trata das Diretrizes Nacionais para 

o Ensino Médio e aponta três grandes princípios para sua  consolidação: o primeiro princípio 

trata da Estética da Sensibilidade, sua ênfase está em estimular  a  criatividade,  o  espírito 

inventivo,  a  curiosidade,  como  também  colaborar  na  construção  de  jovens  capazes  de 

suportar as inquietações e incertezas do mundo contemporâneo. O segundo princípio, o da 

Política da Igualdade, tem como premissa básica o conhecimento e o reconhecimento dos 

direitos e  deveres  que  sustentam  a  cidadania, buscando  construir  jovens  cidadãos  que  

possam  vivenciar  em  seu  cotidiano  o  acesso  aos bens sociais e culturais, sendo 

protagonistas de sua vida pessoal e profissional. O terceiro e último princípio, dos quais 

fazemos referência neste texto é o da Ética da Identidade, este, trata da busca à superação das 

dicotomias e situações entre o ―mundo da moral e o mundo da matéria‖, as dimensões pública 

e a privada, a fim de colaborar na construção de pessoas sensíveis e igualitárias em seu meio.    

         Algumas competências básicas estão também explícitas nas Diretrizes Curriculares para 

o Ensino Médio, entre elas o desenvolvimento da capacidade de aprender continuamente, do 

ser autônomo para pensar e do despertar para o pensamento crítico fundamental para  o  

mundo  de  hoje.  

Nessa etapa de ensino, é fundamental que os alunos atribuam significados ao que 

aprendem, atrelando função política e social à realidade em que vivem, além de compreender 

o mundo das ciências, das  letras  e  das  artes,  percebendo  que  só  por este caminho poder-

se-á iniciar um processo de transformação da/na sociedade em que vivem, exercendo sua 

cidadania. De acordo com estes pressupostos, apresentados pela legislação específica para o 

Ensino Médio cabe aos governantes e aos profissionais da educação um estudo reflexivo 

sobre seu papel e significado para a vida dos jovens, de modo a tornar o ensino significativo 

uma realidade.  

O Ministério da Educação declara  que  há  uma  necessidade  eminente  de reestruturar  

o  Ensino  Médio,  não  só  ampliando  o  número  de  matrículas, mas tornando-o mais 

atrativo e significativo para seus alunos, pois o que não se pode negar, com vistas à Rede 

Pública de ensino, é que a evasão escolar é  um  dos  problemas  mais  sérios  deste  segmento 

e portanto, constatá-la simplesmente, não indica um caminho para sua resolução. E se há a 
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evasão, com boa margem de acerto nesta inferência, é porque nosso currículo não se apresenta 

como atrativo para estes.   

Os últimos resultados do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) apontam que os 

jovens brasileiros concluem esta etapa de escolarização com defasagens básicas como 

interpretar e produzir textos, além da dificuldade em resolver operações e situações-problema 

aquém das expectativas, situações inadmissíveis, para um público que tem  uma  vida  pela  

frente,  numa  sociedade altamente  competitiva.             

Ao tentarmos elencar as possíveis causas desta situação, passamos pela formação, ainda 

falha, de nossos professores, não em termos de competência  técnica,  mas  em  metodologias 

adequadas para fomentar  o  interesse  em  aprender; pela falta de professores licenciados em 

algumas disciplinas, como Química e Física, especialmente e em termos de retribuição  

financeira,  os  salários  pagos  aos  professores  que não  são  efetivamente atrativos. Posto 

isto, cabe-se levantar possibilidades  para  melhoria  da  qualidade de ensino nessa etapa da 

Educação Básica, visto que de acordo com a LDBEN/1996, este segmento visa formação para 

o exercício da cidadania, o mundo do trabalho e o prosseguimento dos estudos. Mas para que 

a garantia destes direitos se efetivem são necessárias a tomada de algumas medida, cabíveis, 

ao processo possibilitando o desenvolvimento da autonomia intelectual, bem como o 

incentivo  às  pesquisas por meio de novas tecnologias, utilizando-as como ferramenta para 

conciliar autonomia, pesquisa e aprendizado, como: formação continuada para docentes, 

melhor organização  didático-pedagógica  nas  escolas,  revisão do  currículo  de modo à 

adequá-lo  às  expectativas  dos jovens, além  do  envolvimento  das  famílias  e  da  sociedade  

civil organizada  no  compromisso  com a educação. 

 

 Ensino Médio em Jacundá 

 

O Ensino Médio no município surgiu na década de 80, para atender aos anseios da 

comunidade jacundaense. Tal comunidade vinha lutando incessantemente junto à classe 

política pelo direito a uma escola que pudesse oferecer o Ensino Médio (antigo 2º grau), tendo 

em vista que a clientela que terminava o Ensino Fundamental estava impedida de dar 

continuidade aos estudos. 

Os pioneiros da educação jacundaense relatam que, em 1989, como cumprimento à 

promessa eleitoral, uma escola do ensino de 2º Grau começou a funcionar no município 

atendendo uma média de 300 alunos numa escola denominada Escola de Ensino Médio 
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Tancredo Neves. Ainda neste ano, deu-se a entrada na documentação para regularização do 

ensino de 2º grau, com o curso de contabilidade e, posteriormente, magistério.  Em março de 

1991foi  inaugurado o novo prédio,  localizado à Rua Nobre, construído pela  Secretaria de 

Estado e Educação do Pará (SEDUC), fruto da coragem e iniciativa de professores, 

representando  a sociedade civil organizada,  que requereu e recebeu apoio integral da 4ª URE 

(Unidade Regional de Ensino), nas intermediações de todas as discussões junto à SEDUC.  

Como resultado destas discussões, a Portaria nº 093/91 autoriza provisoriamente o 

funcionamento da Escola Estadual de1º e 2º Grau Professora Maria da Glória Rodrigues 

Paixão, que recebeu este nome em homenagem a uma dedicada pedagoga que muito 

contribuiu para o desenvolvimento da educação paraense.  

No primeiro ano de funcionamento da escola enfrentou-se muitos desafios que foram 

desde a falta de móveis à necessidade de materiais de limpeza, de expediente e tudo o mais 

que se considera necessário para o funcionamento de um estabelecimento de ensino. No 

entanto, a contribuição da sociedade foi muito positiva para que a escola se consolidasse em 

uma realidade coletiva.  Sob a Resolução nº 124, de 05/1995, é autorizado provisoriamente, o 

funcionamento do Ensino de 2º Grau, ofertando Habilitação de Técnico em Contabilidade e 

Habilitação Específica para o Magistério de 1ª a 4ª séries.  Ainda, nessa época, houve a 

implantação do Sistema Modular de Ensino, que, posteriormente, veio a ser extinto.  Anos 

depois foi implantado o curso de Educação Geral. Alguns anos após a implantação do Ensino 

Médio na rede pública no município começa também a ser implantado na rede privada de 

ensino, ampliando a oferta ao público alvo desse segmento. 

Atualmente, a falta de estrutura física das escolas da rede estadual de ensino, bem como 

a falta de professores e demais profissionais, vem dificultando o bom funcionamento dessa 

etapa de ensino. Apesar de tantas dificuldades enfrentadas, a cada ano cresce o número de 

alunos ingressando nas Instituições de Ensino Superior (IES). Esse desempenho se dá, 

também pelas contribuições da rede privada de ensino. Além disso, os alunos que não 

conseguem ingressar facilmente nas universidades optam por recursos técnicos ofertados no 

município. Para termos uma melhor compreensão da atual situação do âmbito educacional do 

município, vejamos as tabelas que seguem: 
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 Diagnóstico 

POPULAÇÃO DE 15 A 17 ANOS RESIDENTES NO 

MUNICÍPIO 
QTD. Percentual 

 População de 15 a 17 anos residente no município; 

  
3.580 100% 

População de 15 a 17 anos matriculada no Ensino Médio 

  
1.045 29% 

 População de 15 a 17 anos fora da escola de Ensino Médio; 2.535 71% 

 Nº de escolas que atendem a população de 15 a 17 anos no Ensino 

Médio; 
5  * 

Fontes:1- Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) 2010, com projeções para 2014. 2- Censo 2013 - 

SEDUC. 3- Dados Estatísticos 2014 SEMED. 

 

De acordo com os dados apresentados pelo IBGE, 71% dos alunos de 15 a 17 anos estão 

fora da escola nessa etapa de ensino. No município esse segmento é ofertado por 02 escolas 

da rede estadual e 03 escolas da rede privada. 

O Ensino Médio, a nível nacional, apresenta déficit de desempenho se comparado ao 

Ensino Fundamental. No estado do Pará, essa situação é crítica, pois a média estadual se 

encontra em um nível baixíssimo em relação à média nacional, tendo a média 2,7 no IDEB. 

Não foram encontrados dados precisos da média municipal – IDEB. Esta etapa da Educação 

Básica está inserida numa esfera estadual e merece esforços conjuntos para informações 

precisas e atuação na busca da melhoria na qualidade de ensino.  

 

RESULTADO DO IDEB Observado Projetado 

 Resultado do IDEB de 2013 Ensino Médio Nacional 3.7 3.7 

Resultado do IDEB de 2013 Ensino Médio no Estado Pará 2.7 3.2 

Fontes:MEC/INEP 

 

 

RESULTADO DO IDEB  
 

13- Resultado do IDEB de 2013 dos anos finais do ensino fundamental ( Estado) 3,0 

14- Resultado do IDEB de 2013 dos alunos do ensino médio, (Estado); 2,7 
Fontes:MEC/INEP 
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APROVAÇÃO, REPROVAÇÃO , DISTORÇÃO E EVASÃO 

 Taxa de aprovação dos alunos do Ensino Médio 71,6% 

 Taxa de reprovação dos alunos do Ensino Médio  4,9% 

Taxa de distorção idade/ano dos alunos do Ensino Médio; 58% 

Taxa de evasão dos alunos do Ensino Médio 25% 

Fontes:Censo 2013 - SEDUC.  

 

Fazendo uma análise desta tabela, percebemos que a reprovação não é um dado 

alarmante dentro das unidades de ensino, mas a evasão escolar sim, principalmente no período 

noturno nas séries iniciais do Ensino Médio. Além destes, há ainda, outros fatores que 

influenciam esses resultados na rede estadual de ensino como: gravidez precoce, jornada 

extensiva e exaustiva de trabalho, a baixa autoestima, falta de compromisso com as atividades 

escolares, entre outros.  

 

Educação Profissionalizante 

 

        As atuais Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Profissional Técnica de 

Nível Médio, definidas pela Resolução CNE/CEB nº 4/99, com base no Parecer CNE/CEB nº 

16/99, foram elaboradas em um contexto específico de entendimento dos dispositivos legais 

da Lei nº 9.394/96 (LDB), os quais tinham sido regulamentados pelo Decreto nº 2.208/97. No 

momento em que se deu a definição dessas Diretrizes, entretanto, já estava em curso na 

sociedade brasileira um grande debate sobre as novas relações de trabalho e suas 

consequências nas formas de execução da Educação Profissional. Por isso ocorreu a 

substituição do Decreto nº 2.208/97 pelo Decreto nº 5.154/2004 e imediatamente, a 

atualização das referidas Diretrizes Curriculares Nacionais pela CEB por meio da Resolução 

CNE/CEB nº 3/2005, com base no Parecer CNE/CEB nº 39/2004. Posteriormente, os 

dispositivos regulamentares do Decreto nº 5.154/2004 foram retrabalhados no âmbito do 

Ministério da Educação e encaminhados à apreciação do Congresso Nacional como Projeto de 

Lei, o qual resultou na Lei nº 11.741/2008, que promoveu importantes alterações na atual 

LDB, especialmente em relação à Educação Profissional e Tecnológica. 

       O momento histórico se destacou pela realização de importantes debates sobre a matéria, 

os quais eram travados no âmbito do próprio Ministério da Educação e do Conselho Nacional 
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de Educação, bem como da comunidade educacional interessada. Além disso, neste período 

de mais de uma década decorrida da aprovação do primeiro conjunto de Diretrizes 

Curriculares Nacionais, transformações no mundo do trabalho se consolidaram, promovendo 

uma verdadeira mudança de eixo nas relações entre trabalho e educação. A nova realidade do 

mundo do trabalho, decorrente, sobretudo, da substituição da base eletro-mecânica pela base 

microeletrônica, passou a exigir da Educação Profissional que propicie ao trabalhador o 

desenvolvimento de conhecimentos, saberes e competências profissionais complexos. Essas 

novas Diretrizes, obviamente, devem considerar a Educação Profissional e Tecnológica, 

sobretudo, como um direito social inalienável do cidadão, em termos de direito do trabalhador 

ao conhecimento.  

As escolas de Educação Profissional, Científica e Tecnológica também fazem parte do 

Ensino Médio. Existem hoje 314 unidades voltadas para este tipo de educação em todos os 

estados do Brasil, entre Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, Centros 

Federais de Educação  Tecnológica e Escolas Técnicas vinculadas às Universidades Federais 

e Tecnológicas.  

A Constituição Federal, em seu art. 6º, ao elencar os direitos sociais do cidadão 

brasileiro, relaciona os direitos à educação e ao trabalho. O art. 227 dessa constituição destaca 

o direito à profissionalização entre os direitos fundamentais a serem assegurados com 

absoluta prioridade pela família, pela sociedade e pelo Estado. O art. 205 da Carta Magna 

define que a educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e 

incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa.  

        A formação para o trabalho, nos termos do inciso IV do art. 214 dessa mesma 

constituição, é um dos resultados a serem obtidos pelo Plano Nacional de Educação, bem 

como, também define o art. 170, que a ordem econômica, deve estar fundada na valorização 

do trabalho humano e na livre iniciativa, tendo por finalidade assegurar a todos existência 

digna, conforme os ditames da justiça social, observando como princípios, entre outros, a 

função social da propriedade, a redução das desigualdades regionais e sociais e a busca do 

pleno emprego. O parágrafo único do mesmo artigo ainda prevê que é assegurado a todos o 

livre exercício de qualquer atividade econômica, independentemente de autorização de órgãos 

públicos, salvo nos casos previstos em lei. 

           Os referidos dispositivos constitucionais e legais, considerados à luz do prescrito pelo 

inciso V do art. 214 de nossa Carta Magna, que preconiza como um dos resultados do Plano 

Nacional de Educação a ―promoção humanística, científica e tecnológica do País‖, 
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praticamente exigem que um documento definidor de Diretrizes Curriculares Nacionais para a 

Educação Profissional e Tecnológica leve em consideração a ciência e a tecnologia como 

construções sociais, histórico-culturais e políticas. Neste contexto, este documento definidor 

de novas Diretrizes Curriculares Nacionais deve considerar o papel da Educação Profissional 

e Tecnológica no desenvolvimento nacional, para além do campo estritamente educacional. 

Enquanto modalidade educacional, portanto, ela integra um contexto de tensões, avanços e 

limites de uma educação que contempla, também, a formação ou qualificação para o trabalho, 

como um dos direitos fundamentais do cidadão, objetivando a sua formação integral, isto é, 

que consiga superar a dicotomia historicamente cristalizada da divisão social do trabalho entre 

a ação de executar e as ações de pensar, planejar, dirigir, supervisionar ou controlar a 

qualidade dos produtos ou serviços. 

 É oportuno registrar que, em 17 de junho de 2004, foi aprovada pelo plenário da 

sessão nº 92 da Conferência Geral Anual da Organização Internacional do Trabalho (OIT), a 

Recomendação nº 195/2004, sobre orientação e formação profissional, treinamento e 

aprendizagem ao longo da vida, que substituiu a Recomendação anterior  nº 150/1975, que 

tratava da temática da orientação e qualificação profissional para o trabalho.  

      Em síntese, a nova recomendação da OIT enfatiza que a Educação Básica, reconhecida 

como direito público fundamental de todos os cidadãos, deve ser garantida de forma integrada 

com a orientação, a formação e a qualificação profissional. O objetivo dessa política pública é 

o de propiciar autonomia intelectual, de tal forma que, a cada mudança científica e 

tecnológica, o cidadão consiga por si próprio formar-se ou buscar a formação necessária para 

o desenvolvimento de seu itinerário profissional. 

      A qualidade da oferta da tríade Educação Básica formação profissional e aprendizagem, 

ao longo da vida contribuem significativamente para a promoção dos interesses individuais e 

coletivos dos trabalhadores e dos empregadores, bem como dos interesses sociais do 

desenvolvimento socioeconômico, especialmente, tendo em conta a importância fundamental 

do pleno emprego, da erradicação da pobreza, da inclusão social e do crescimento econômico 

sustentado. 

       A importância desta referência à recomendação da OIT num documento orientador da 

definição de Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Profissional Técnica de Nível 

Médio objetiva enfatizar a necessidade de se partir da identificação das necessidades do 

mundo do trabalho e das demandas da sociedade, para se promover o planejamento e o 

desenvolvimento de atividades de Educação Profissional e Tecnológica. A análise da relação 
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entre essas necessidades e o conhecimento profissional que hoje é requerido do trabalhador no 

atual contexto do mundo do trabalho, cada vez mais complexo, exige a transformação das 

aprendizagens em saberes integradores da prática profissional. 

      Além da defasagem que há em relação aos conhecimentos básicos, constatados por 

avaliações nacionais e internacionais, duas outras condições surgidas neste início de século 

modificaram significativamente os requisitos para o ingresso dos jovens no mundo do 

trabalho: de um lado, a globalização dos meios de produção, do comércio e da indústria, e de 

outro, a utilização crescente de novas tecnologias, de modo especial, aquelas relacionadas 

coma informatização. Essas mudanças significativas ainda não foram devidamente 

incorporadas pelas escolas de hoje, o que reflete diretamente no desenvolvimento profissional 

dos trabalhadores. Superar essa falha na formação dos nossos estudantes do Ensino Médio e 

também da Educação Profissional é essencial para garantir seu desenvolvimento e sua 

cidadania. 

         As instituições internacionais de Educação Profissional nos têm ensinado que a melhor 

maneira para desenvolver os saberes profissionais dos trabalhadores está na sua inserção nas 

várias dimensões da cultura, da ciência, da tecnologia e do trabalho, bem como de sua 

contextualização, situando os objetivos de aprendizagem em ambiente real de trabalho. Esta 

perspectiva indica que é errada a orientação para planejar as atividades educacionais 

primeiramente para se aprender teoricamente o que terão de colocar em prática em seus 

futuros trabalhos. Ao contrário, o que se exige é o desenvolvimento de metodologias de 

ensino diferenciadas, garantindo o necessário ―pluralismo de idéias e de concepções 

pedagógicas‖ (inciso II do art. 3º da LDB) e que relacionem permanentemente ―a teoria com a 

prática, no ensino de cada disciplina‖ (inciso IV do art. 35 da LDB). 

           A escolha por um determinado fazer deve ser intencionalmente orientada pelo 

conhecimento científico e tecnológico. Este, por sua vez, não deve ser ensinado de forma 

desconectada da realidade do mundo do trabalho, porque este ensino integrado é a melhor 

ferramenta que a instituição educacional ofertante de cursos técnicos de nível médio pode 

colocar à disposição dos trabalhadores para enfrentar os desafios cada vez mais complexos do 

dia-a-dia de sua vida profissional e social, como ressalta a Recomendação nº 195/2004 da 

OIT. 

             O futuro do trabalho no mundo dependerá, em grande parte, do desenvolvimento da 

educação, desde que se consiga garantir sólida educação geral de base para todos e cada um 

dos seus cidadãos, associada a sólidos programas de educação profissional para seus jovens 
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em processo formativo e seus adultos em busca de requalificação para o trabalho. Depende, 

também, fundamentalmente, do desenvolvimento da capacidade de aprender, para continuar 

aprendendo neste mundo em constante processo de mudanças.  

      O Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (PRONATEC) criado pelo 

Governo Federal, em 2011, com o objetivo de expandir, interiorizar e democratizar a oferta de 

cursos de Educação Profissional Técnica de nível médio e de cursos de formação inicial e 

continuada ou qualificação profissional presencial e a distância, tem buscado aumentar as 

oportunidades educacionais aos estudantes e trabalhadores por meio de cursos ofertados. 

Grifos meus 

 

 Em Jacundá a oferta ainda é em pequena escala, como mostra as tabelas a seguir: 

1-Nº de alunos matriculados na EJA       1.270 

2- Nº de alunos matriculados na EJA fundamental   1.235 

3- Nº de alunos matriculados no EJA no ensino médio   35 

4- Nº de alunos matriculados no EJA Educação Profissional   0 

5- População de 15 anos ou mais fora da escola   32.015 

  Fonte: IBGE - Censo demográfico 2010, com projeções até 2014/Censo Escolar 2014. 

 

Nº de matrículas na educação profissional na esfera estadual, federal, 

privada e sistema "S" 

Estadual  Privada Federal 

0 
209 462 

Fonte:Escola profissionalizante IMPACTO e Secretaria Municipal de Indústria, Comércio e Agronegócio. 

 

Diante desses resultados, embora essa etapa da Educação Básica não seja de 

competência municipal, estamos buscando implementar metas e estratégias que diminuam 

gradualmente esses resultados, de modo a assegurar através de parcerias intersetoriais, a 

garantia dos direitos à aprendizagem de forma significativa para a formação pessoal e 

profissional dos jovens estudantes deste município. 

 

META 07: Contribuir com políticas públicas de parceria junto ao governo do Estado, 

através da 4ª Unidade Regional de Ensino - URE/ SEDUC Secretaria Estadual de 

Educação, para universalizar, até 2016, o atendimento escolar para toda a população de 

15 a 17 anos e elevar, até o final do período de vigência deste PME, a taxa líquida de 

matrículas no Ensino Médio para 85%.  
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Estratégias 

 

7.1 - Articular novas metodologias junto a Secretaria Estadual de Educação-SEDUC 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 ciência, 

trabalho, linguagens, tecnologia, cultura e esporte, garantindo-se a aquisição de equipamentos 

e laboratórios, a produção de material didático específico, a formação continuada de 

professores e a articulação com instituições acadêmicas, esportivas e culturais; 

7.2 - Assegurar junto à SEDUC a construção de escolas de Ensino Médio nos bairros e/ou 

comunidades onde houver demanda; 

7.3 - Articular junto à SEDUC que, em dois anos, a totalidade das escolas da rede estadual 

disponha de equipamentos de informática para modernização da administração e para apoio à 

melhoria do ensino e da aprendizagem;  

7.4 - Viabilizar e ampliar a parceria com a SEDUC e 4ª Unidade Regional de Ensino (URE), 

buscando a oferta de Ensino Médio nas comunidades rurais de acordo com a demanda 

(Ensino Modular e/ou regular); 

7.5 - Incentivar a implantação dos grêmios e movimentos estudantis como espaço de 

participação e exercício da cidadania em todas as escolas da rede pública estadual;  

7.6 - Buscar parceria junto a SEDUC Secretaria de Estado de Educação para termos uma 

escola mais atraente para a juventude, realizando eventos culturais e esportivos, cursos de 

rádio, de teatro e outros, levando em consideração as metodologias do PROEMI/Programa 

Ensino Médio Inovador e Projeto Jovem do Futuro (PJF); 

7.7 - Contribuir com a melhoria do aproveitamento do ensino médio, de forma a atingir níveis 

satisfatórios de desempenho definidos e avaliados pelo Sistema Nacional de Avaliação da 

Educação Básica (SAEB), pelo Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) e pelo Sistema 

Paraense de Avaliação Educacional (SISPAE); 

7.8 - Identificar junto às escolas da rede estadual as causas da evasão escolar e articular 

metodologias junto ao (PJF/SISMÉDIO/PROEMI e outros sensibilizando a comunidade 

escolar com o intuito de diminuir a evasão em 10% ao ano; 

7.9 - Articular junto a SEDUC através de processo seletivo específico a contratação de 

profissionais para atuarem em cursos preparatórios para o nível superior;  
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7.10 - Buscar parcerias com órgãos municipais e Sindicato dos Comerciários, Associação 

Comercial e Industrial de Jacundá (ACIJ) com o intuito  de garantir a permanência do aluno  

trabalhador na escola; 

7.11 - Contribuir para que haja a redução em 10% ao ano, da evasão, de forma a diminuir para 

4 anos, o tempo médio para conclusão deste nível; 

7.12 - Viabilizar parceria junto a 4ª URE/SEDUC para promover a busca ativa da população 

de 15(quinze) a 17(dezessete) anos que estão fora da escola, em articulação com os serviços 

de assistência social, saúde e proteção à adolescência e á juventude; 

7.13 - Viabilizar junto a SEDUC a fruição de bens e espaços culturais, de forma regular, bem 

como a ampliação da prática desportiva, integrada ao currículo escolar; 

7.14 - Fomentar as matrículas gratuitas de ensino médio integrado à educação profissional, 

observando-se as peculiaridades das populações do campo, das comunidades indígenas e 

quilombolas e das pessoas com deficiência transtornos globais do desenvolvimento altas 

habilidades e superdotação; 

7.15 - Buscar parceria junto a SEDUC para garantir carga horária de no mínimo 30 h dentro 

da jornada, para um professor com qualificação especifica e perfil adequado para aprimorar a 

aprendizagem dos alunos destaque em todas as olimpíadas ofertadas pelo MEC; 

7.16 - Fortalecer o acompanhamento e o monitoramento do acesso e da permanência dos(as) 

jovens beneficiários(as)de programas de transferência de renda, no Ensino Médio, quanto à 

frequência, ao aproveitamento escolar e à interação com o coletivo, bem como das situações 

de discriminação, preconceitos e violências, práticas irregulares de exploração do trabalho, 

consumo de drogas, gravidez precoce, em colaboração com as famílias e com órgãos públicos 

de assistência social, saúde e proteção à adolescência e juventude; 

7.17 - Desenvolver formas alternativas de oferta do Ensino Médio, garantindo a qualidade, 

para atender aos filhos(as) de profissionais que se dedicam a atividades de caráter itinerante; 

7.18 - Implementar junto a SEDUC, políticas de prevenção à evasão motivada por pré-

conceito ou quaisquer formas de discriminação, criando rede de proteção contra formas 

associadas de exclusão; 

7.19 - Estimular a participação dos adolescentes nos cursos das áreas tecnológicas e 

científicas. 

7.20 - Buscar parceria junto a 4ª Unidade Regional de Ensino (4ª URE) / SEDUC para 

implantar no município a oferta de EJA (Educação de Jovens e Adultos) Nível Médio, bem 

como os programas de cursos técnicos ofertados a esse nível.  
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7.21 - Buscar junto a SEDUC adequação da estrutura física nos prédios da rede estadual, 

garantindo a acessibilidade de acordo com os padrões da legislação vigente. 

 

Meta 08: Contribuir com ações que visem oferecer, no mínimo, 25% das matrículas de 

educação de jovens e adultos, nos ensinos fundamental e médio, na forma integrada à 

educação profissional. 

 

Estratégias 

 

 8.1 - Oportunizar aos educando egressos do Ensino Fundamental (anos finais) e ensino 

médio, formação em cursos profissionalizantes; 

8.2- Fomentar a oferta pública de formação inicial e continuada para trabalhadores  e 

trabalhadoras  articulada  à  educação  de  jovens  e  adultos,  em  regime de  colaboração  e  

com apoio  de  entidades  privadas  de  formação  profissional  vinculadas  ao  sistema  

sindical  e  de entidades sem fins lucrativos de atendimento à pessoa com deficiência, com 

atuação exclusiva na modalidade;  

8.3 - Ampliar as oportunidades profissionais dos jovens e adultos com deficiência e baixo 

nível de escolaridade, por meio do acesso à educação de jovens e adultos articulada à 

educação profissional; 

8.4- 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 

ribeirinhas, indígenas e quilombolas, inclusive na modalidade de Educação a Distância - 

EAD; 

8.5 - Implementar mecanismos de reconhecimento de saberes dos jovens e adultos 

trabalhadores, a serem considerados na articulação curricular dos cursos de formação inicial e 

continuada e dos cursos técnicos de nível médio. 

8.6 - Fomentar o cumprimento das diretrizes da Educação Profissional visando uma 

concepção emancipatória de formação para o mundo do trabalho, por meio de currículo que 

vise à apropriação e construção de conhecimentos, competências e habilidades necessárias 

para a qualificação, requalificação, formação técnica tecnológica, visando à formação de 

pessoas com capacidade de atuar, sugerir, organizar e/ou reorganizar relações humanas e 

sociais no mundo do trabalho; 
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8.7 - Divulgar as propostas e atividades realizadas na Educação Profissional, através de 

veiculação na mídia em geral; 

8.8 - Fomentar a criação de projetos de incentivos para empresas juniores nas Unidades 

Escolares que trabalham com Educação Profissional, possibilitando aos alunos aplicarem 

pedagogicamente os conhecimentos técnicos adquiridos, tendo como foco o 

empreendedorismo, subsidiando a permanência do aluno carente na escola; 

8.9 - Garantir a inclusão de pessoas com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento, 

altas habilidades e superdotação nos cursos técnicos profissionalizantes oferecidos pelas 

instituições das diferentes redes; 

8.10 - Divulgar e incentivar as matrículas de educação profissional técnica de nível médio na 

Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, levando em consideração a 

responsabilidade dos Institutos na ordenação territorial, sua vinculação com arranjos 

produtivos, sociais e culturais locais e regionais, bem como a interiorização da educação 

profissional; 

8.11 - Fomentar a implantação da educação profissional técnica de nível médio na rede 

pública estadual de ensino; 

8.12 - Fomentar a expansão da oferta de Educação Profissional Técnica de nível médio na 

modalidade de Educação a Distância, com a finalidade de ampliar a oferta e democratizar o 

acesso à educação profissional pública e gratuita, assegurado padrão de qualidade; 

8.13 - Estimular o 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. 

 

3.5 Inclusão e Diversidade 

Análise situacional 

 

 O movimento mundial pela educação inclusiva é uma ação política, cultural, social e 

pedagógica, desencadeada em defesa do direito de todos os alunos de estarem juntos, 

aprendendo e participando, sem nenhum tipo de discriminação. A educação inclusiva constitui 

um paradigma educacional fundamentado na concepção de direitos humanos, que conjuga 

igualdade e diferença como valores indissociáveis, e que avança em relação à idéia de 
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eqüidade formal ao contextualizar as circunstâncias históricas da produção da exclusão dentro 

e fora da escola.  

Ao reconhecer que as dificuldades enfrentadas nos sistemas de ensino evidenciam a 

necessidade de confrontar as práticas discriminatórias e criar alternativas para superá-las, a 

educação inclusiva assume espaço central no debate acerca da sociedade contemporânea e do 

papel da escola na superação da lógica da exclusão. A partir dos referenciais para a 

construção de sistemas educacionais inclusivos e a organização de escolas passa a ser 

repensada, implicando uma mudança estrutural e cultural da escola para que todos os alunos 

tenham suas especificidades atendidas. 

Nesta perspectiva, o plano municipal de Educação de Jacundá propõe discutir a 

Educação Inclusiva dentro de uma proposta que contemple a diversidade.  Deverá propor 

metas e traçar estratégias para contemplar a Educação Especial, bem como a diversidade 

presente na Educação do Campo e comunidades ribeirinhas, indígenas, itinerantes, 

quilombolas e ainda Igualdade Racial.  

A escola, historicamente se caracterizou pela visão da educação que delimita a 

escolarização como privilégio de um grupo, uma exclusão que foi legitimada nas políticas e 

práticas educacionais reprodutoras da ordem social. A partir do processo de democratização 

da escola, evidencia-se o paradoxo inclusão/exclusão quando os sistemas de ensino 

universalizam o acesso, mas continuam excluindo indivíduos e grupos considerados fora dos 

padrões homogeneizadores da escola. Assim, sob formas distintas, a exclusão tem 

apresentado características comuns nos processos de segregação e integração, que pressupõem 

a seleção, naturalizando o fracasso escolar.  

A partir da visão dos direitos humanos e do conceito de cidadania fundamentado no 

reconhecimento das diferenças e na participação dos sujeitos, decorre uma identificação dos 

mecanismos e processos de hierarquização que operam na regulação e produção das 

desigualdades. Essa problematização explicita os processos normativos de distinção dos 

alunos em razão de características intelectuais, físicas, culturais, sociais e lingüísticas, entre 

outras, estruturantes do modelo tradicional de educação escolar. 

A Constituição Federal de 1998 traz como um dos seus objetivos fundamentais, 

―promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer 

outras formas de discriminação‖ (art. 3º inciso IV). Define, no art. 205, a educação comum 

direito de todos, garantindo o pleno desenvolvimento da pessoa, o exercício da cidadania e a 
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qualificação para o trabalho. No seu artigo 206, inciso I, estabelece a ―igualdade de condições 

de acesso e permanência na escola‖, como um dos princípios para o ensino e, garante como 

dever do Estado, a oferta do Atendimento educacional Especializado, preferencialmente na 

rede regular de ensino (art. 208). 

 O Estatuto da Criança e do adolescente – Lei nº 8.069/90, artigo 55, reforça os 

dispositivos legais supracitados, ao determinar que os ―pais ou responsáveis têm a obrigação 

de matricular seus filhos na rede regular de ensino‖. Também nessa década, documentos 

como a Declaração Mundial de Educação para Todos (1990) e a Declaração de Salamanca 

(1994) passam a influenciar a formulação das políticas públicas da educação inclusiva.  

 

Em 1994, é publicada a Política Nacional de Educação Especial, orientando o processo 

de ―integração instrucional‖ que condiciona o acesso às classes comuns do ensino regular 

àqueles que ―(...) possuem condições de acompanhar e desenvolver as atividades curriculares 

programadas do ensino comum, no mesmo ritmo que os alunos ditos normais‖ (p.19). Ao 

reafirmar os pressupostos construídos a partir de padrões homogêneos de participação e 

aprendizagem, a Política não provoca uma reformulação das práticas educacionais de maneira 

que sejam valorizados os diferentes potenciais de aprendizagem no ensino comum, mas 

mantendo a responsabilidade da educação desses alunos exclusivamente no âmbito da 

educação especial. 

A atual Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei nº 9.394/96, no artigo 59, 

preconiza que os sistemas de ensino devem assegurar aos alunos currículo, métodos, recursos 

e organização específicos para atender às suas necessidades; assegura a terminalidade 

específica àqueles que não atingiram o nível exigido para a conclusão do ensino fundamental, 

em virtude de suas deficiências; e assegura a aceleração de estudos aos superdotados para 

conclusão do programa escolar. Também define, dentre as normas para a organização da 

educação básica, a ―possibilidade de avanço nos cursos e nas séries mediante verificação do 

aprendizado‖ (art. 24, inciso V) e ―[...] oportunidades educacionais apropriadas, consideradas 

as características do alunado, seus interesses, condições de vida e de trabalho, mediante 

cursos e exames‖ (art. 37). 

 

Em 1999, o Decreto nº 3.298, que regulamenta a Lei nº 7.853/89, ao dispor sobre a 

Política Nacional para a Integração da Pessoa Portadora de Deficiência, define a educação 

especial como uma modalidade transversal a todos os níveis e modalidades de ensino, 
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enfatizando a atuação complementar da educação especial ao ensino regular. Acompanhando 

o processo de mudança, as Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na Educação 

Básica, Resolução CNE/CEB nº 2/2001, no artigo 2º, determinam que: ―Os sistemas de ensino 

devem matricular todos os alunos, cabendo às escolas organizarem-se para o atendimento aos 

educandos com necessidades educacionais especiais, assegurando as condições necessárias 

para uma educação de qualidade para todos. (MEC/SEESP, 2001).‖ As Diretrizes ampliam o 

caráter da educação especial para realizar o atendimento educacional especializado 

complementar ou suplementar à escolarização, porém, ao admitir a possibilidade de substituir 

o ensino regular, não potencializam a adoção de uma política de educação inclusiva na rede 

pública de ensino, prevista no seu artigo 2º. 

 

O Plano Nacional de Educação (PNE), Lei nº 10.172/2001, destaca que ―o grande 

avanço que a década da educação deveria produzir seria a construção de uma escola inclusiva 

que garanta o atendimento à diversidade humana‖. Ao estabelecer objetivos e metas para que 

os sistemas de ensino favoreçam o atendimento às necessidades educacionais especiais dos 

alunos, aponta um déficit referente à oferta de matrículas para alunos com deficiência nas 

classes comuns do ensino regular, à formação docente, à acessibilidade física e ao 

atendimento educacional especializado. 

 A Convenção da Guatemala (1999), promulgada no Brasil pelo Decreto nº 3.956/2001, 

afirma que as pessoas com deficiência têm os mesmos direitos humanos e liberdades 

fundamentais que as demais pessoas, definindo como discriminação com base na deficiência 

toda diferenciação ou exclusão que possa impedir ou anular o exercício dos direitos humanos 

e de suas liberdades fundamentais. Este Decreto tem importante repercussão na educação, 

exigindo uma reinterpretação da educação especial, compreendida no contexto da 

diferenciação, adotado para promover a eliminação das barreiras que impedem o acesso à 

escolarização. 

 Na perspectiva da educação inclusiva, a Resolução CNE/CP nº 1/2002, que estabelece 

as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de Professores da Educação Básica, 

define que as instituições de ensino superior devem prever, em sua organização curricular, 

formação docente voltada para a atenção à diversidade e que contemple conhecimentos sobre 

as especificidades dos alunos com necessidades educacionais especiais. 

A Lei nº 10.436/02 reconhece a Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) como meio 

legal de comunicação e expressão, determinando que sejam garantidas formas 
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institucionalizadas de apoiar seu uso e difusão, bem como a inclusão da disciplina de Libras 

como parte integrante do currículo nos cursos de formação de professores e de 

fonoaudiologia. 

A Portaria nº 2.678/02 do MEC aprova diretrizes e normas para o uso, o ensino, a 

produção e a difusão do sistema Braille em todas as modalidades de ensino, compreendendo o 

projeto da Grafia Braille para a Língua Portuguesa e a recomendação para o seu uso em todo 

o território nacional. 

Em 2003, é implementado pelo MEC o Programa Educação Inclusiva: direito à 

diversidade, com vistas a apoiar a transformação dos sistemas de ensino em sistemas 

educacionais inclusivos, promovendo um amplo processo de formação de gestores e 

educadores nos municípios brasileiros para a garantia do direito de acesso de todos à 

escolarização, à oferta do atendimento educacional especializado e à garantia da 

acessibilidade. 

Em 2004, o Ministério Público Federal publica o documento O Acesso de Alunos com 

Deficiência às Escolas e Classes Comuns da Rede Regular, com o objetivo de disseminar os 

conceitos e diretrizes mundiais para a inclusão, reafirmando o direito e os benefícios da 

escolarização de alunos com e sem deficiência nas turmas comuns do ensino regular. 

Impulsionando a inclusão educacional e social, o Decreto nº 5.296/04 regulamentou as Leis nº 

10.048/00 e nº 10.098/00, estabelecendo normas e critérios para a promoção da acessibilidade 

às pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida. Nesse contexto, o Programa Brasil 

Acessível, do Ministério das Cidades, é desenvolvido com o objetivo de promover a 

acessibilidade urbana e apoiar ações que garantam o acesso universal aos espaços públicos. 

O Decreto nº 5.626/05, que regulamenta a Lei nº 10.436/2002, visando ao acesso à 

escola dos alunos surdos, dispõe sobre a inclusão da Libras como disciplina curricular, a 

formação e a certificação de professor, instrutor e tradutor/intérprete de Libras, o ensino da 

Língua Portuguesa como segunda língua para alunos surdos e a organização da educação 

bilíngüe no ensino regular. Em 2005, com a implantação dos Núcleos de Atividades de Altas 

Habilidades/Superdotação (NAAH/S) em todos os estados e no Distrito Federal são 

organizados centros de referência na área das altas habilidades/superdotação para o 

atendimento educacional especializado, para a orientação às famílias e a formação continuada 

dos professores, constituindo a organização da política de educação inclusiva de forma a 

garantir esse atendimento aos alunos da rede pública de ensino. 
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A Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, aprovada pela ONU em 

2006 e da qual o Brasil é signatário, estabelece que os Estados-Partes devem assegurar um 

sistema de educação inclusiva em todos os níveis de ensino, em ambientes que maximizem o 

desenvolvimento acadêmico e social compatível com a meta da plena participação e inclusão, 

adotando medidas para garantir que: 

a) As pessoas com deficiência não sejam excluídas do sistema educacional geral sob alegação 

de deficiência e que as crianças com deficiência não sejam excluídas do ensino fundamental 

gratuito e compulsório, sob alegação de deficiência; 

b) As pessoas com deficiência possam ter acesso ao ensino fundamental inclusivo, de 

qualidade e gratuito, em igualdade de condições com as demais pessoas na comunidade em 

que vivem (Art.24). Neste mesmo ano, a Secretaria Especial dos Direitos Humanos, os 

Ministérios da Educação e da Justiça, juntamente com a Organização das Nações Unidas para 

a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO) lançam o Plano Nacional de Educação em 

Direitos Humanos, que objetiva, dentre as suas ações, contemplar, no currículo da educação 

básica, temáticas relativas às pessoas com deficiência e desenvolver ações afirmativas que 

possibilitem acesso e permanência na educação superior. 

Em 2007, é lançado o Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE), reafirmado pela 

Agenda Social, tendo como eixos a formação de professores para a educação especial, a 

implantação de salas de recursos multifuncionais, a acessibilidade arquitetônica dos prédios 

escolares, acesso e a permanência das pessoas com deficiência na educação superior e o 

monitoramento do acesso à escola dos favorecidos pelo Beneficio de Prestação Continuada – 

BPC. 

No documento do MEC, Plano de Desenvolvimento da Educação: razões, princípios e 

programas érea firmada a visão que busca superar a oposição entre educação regular educação 

especial. Contrariando a concepção sistêmica da transversalidade da educação especial nos 

diferentes níveis, etapas e modalidades de ensino, a educação não se estruturou na perspectiva 

da inclusão e do atendimento às necessidades educacionais especiais, limitando, o 

cumprimento do princípio constitucional que prevê a igualdade de condições para o acesso e 

permanência na escola e a continuidade nos níveis mais elevados de ensino (2007, p. 09). 

Para a implementação do PDE é publicado o Decreto nº 6.094/2007, que estabelece 

nas diretrizes do Compromisso Todos pela Educação, a garantia do acesso e permanência no 

ensino regular e o atendimento às necessidades educacionais especiais dos alunos, 

fortalecendo seu ingresso nas escolas públicas. 
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 A Resolução 07/2010, que fixa as Diretrizes Nacionais para o ensino Fundamental de 

9(nove) anos, no Art. 10, garante a articulação do currículo do ensino fundamental , 

garantindo atender às necessidades específicas de aprendizagem do aluno. O Art. 27 assegura 

que a organização do trabalho pedagógico incluirá a mobilidade e a flexibilização dos alunos, 

visando adequar dos espaços escolares para atender à diversidade dela. O artigo 32 orienta 

que a ação pedagógica deverá utilizar vários instrumentos e procedimentos, tais como a 

observação, o registro descritivo e reflexivo, os trabalhos individuais e coletivos, os 

portfólios, exercícios, provas, questionários, dentre outros, tendo em conta a sua adequação à 

faixa etária e às características de desenvolvimento do educando; O Art. 41orienta que projeto 

político-pedagógico da escola e o regimento escolar, amparados na legislação vigente, 

deverão contemplar a melhoria das condições de acesso e de permanência dos alunos com 

deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades nas classes comuns do 

ensino regular, intensificando o processo de inclusão nas escolas públicas e privadas e 

buscando a universalização do atendimento. O Art. 42 garante a permanência do atendimento 

educacional especializado aos alunos da Educação Especial, e que este será promovido e 

expandido com o apoio dos órgãos competentes. Ele não substitui a escolarização, mas 

contribui para ampliar o acesso ao currículo, ao proporcionar independência aos educandos 

para a realização de tarefas e favorecer a sua autonomia (conforme Decreto nº 6.571/2008, 

Parecer CNE/CEB nº 13/2009 e Resolução CNE/CEB nº 4/2009). 

O Plano Nacional de Educação – PNE, Lei nº 13.055/2014, propõe ―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‖. 

 

 Dessa forma, a rede municipal de Educação de Jacundá vem, ao longo dos últimos 

anos, implementando as leis em vigor. A Educação Inclusiva já foi normatizada pelo 

Conselho Municipal de Educação de Jacundá através da Resolução 003/2010. Dentro da 

perspectiva de uma Educação inclusiva, 

 

Diagnóstico 
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 De acordo com o IBGE, o censo populacional projetado para 2014 do município de 

Jacundá é de aproximadamente 55.204 habitantes. No entanto, ainda não existe uma pesquisa 

que quantifique a população de 4 a 17 anos com deficiência, transtorno global do 

desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação residentes no município e também não 

se sabe a quantificação do mesmo público, dentre a mesma idade supracitada que não está 

devidamente matriculada na rede de ensino. Consequentemente, tal fato implicará não apenas 

na ausência de quantificação da meta para o público-alvo em questão, como também na 

provocação para reflexão de tais fatos, uma vez que não temos dados oficiais. Até mesmo no 

Plano Nacional de Educação, denota-se ausência de pesquisas demográficas de âmbito 

nacional, conforme cita o parágrafo único do artigo 4: ―O poder público buscará ampliar o 

escopo das pesquisas com fins estatísticos de forma a incluir informação detalhada sobre o 

perfil das populações de 4 (quatro) a 17 (dezessete) anos com deficiência.‖ Da mesma forma, 

sendo estas informações de suma importância para a universalização do atendimento 

educacional especializado ao público-alvo da Educação Especial,   o plano municipal de 

educação que ora se pretende construir,  deverá buscar mecanismos  para garantir a efetivação 

de tais pesquisas demográficas, uma vez que as políticas públicas educacionais para o 

município dependem desses dados.  

De acordo com o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio 

Teixeira - INEP, os resultados finais do censo escolar de 2014 apontam que a população de 4 

a 17 anos com deficiência, transtorno global do desenvolvimento e altas 

habilidades/superdotação matriculados na rede municipal de ensino no ano de 2014 é de 176 

alunos.  Contudo, o registro total, de todas as faixas-etária é de 196 alunos.  

Com relação a matricula dos alunos público-alvo da Educação Especial no município de 

Jacundá, não diferentemente do restante do país, registra-se evolução nas matrículas do ensino 

regular. De 2007 a 2014 o número de matrículas de alunos com deficiência, transtorno global 

do desenvolvimento e altas habilidades/superdotação no ensino regular aumentaram em 

173%.  

Embora nos dados oficiais registrem uma queda irrelevante na matricula de 2014 em 

relação ao ano anterior, o que se deve ao fato da migração devido a fatores econômicos, em 

termos práticos, o número de matricula nas classes regulares de pessoas público-alvo da 

educação Especial e Inclusiva na rede municipal de educação de Jacundá vem crescendo de 
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forma significativa nos últimos anos. Isto se deve ao resultado do trabalho de conscientização 

realizado pelo movimento de direitos humanos que culminou na implantação de políticas 

públicas voltadas à inclusão escolar. 

Até o ano 2008, a maioria dos alunos público-alvo da Educação Especial ainda estava 

matriculado em classes especiais. Apenas os alunos que a escola avaliava estarem ―em 

condições‖ eram incluídos na classe comum. A partir de 2009 – após avaliação 

psicopedagógica – os demais foram paulatinamente incluídos no ensino regular. Observe a 

tabela a seguir: 

 Inclusão dos alunos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento em 

classes regulares 

Ano Classes Comuns Classes Especiais 

2007 51,4% 72 48,6% 68 

2008 69,4% 120 30,6% 53 

2009 75,1% 160 24,9% 53 

2010 85% 226 15% 40 

2011 91,4% 223 8,6% 22 

2012 95,4% 223 4,7% 11 

2013 100% 200 0% 0 

2014 100% 196 0% 0 

 Fonte: MEC/INEP/DEED/Censo Escolar / Preparação: Todos Pela Educação 

Com a extinção das classes especiais e a necessidade de inclusão com sucesso nas 

classes regulares, em 2010 inicia-se a oferta do Atendimento Educacional Especializado 

através das salas de recursos multifuncionais.  

O Atendimento Educacional Especializado (AEE), é um serviço da educação especial 

que "[...] identifica, elabora e organiza recursos pedagógicos e de acessibilidade, que 

eliminem as barreiras para a plena participação dos alunos, considerando suas necessidades 

específicas" (SEESP/MEC, 2008). 
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O AEE complementa e/ou suplementa a formação do aluno, visando a sua autonomia na 

escola e fora dela, constituindo oferta obrigatória pelos sistemas de ensino.  

São atendidos, nas Salas de Recursos Multifuncionais, alunos público-alvo da educação 

especial, conforme estabelecido na Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da 

Educação Inclusiva e no Decreto N.6.571/2008: · Alunos com deficiência: aqueles [...] que 

têm impedimentos de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial · Alunos 

com transtornos globais do desenvolvimento. Alunos com altas habilidades/superdotação.  

O AEE objetiva Identificar, elaborar, produzir e organizar serviços, recursos pedagógicos, 

de acessibilidade e estratégias considerando as necessidades especificas dos alunos, público – 

alvo da educação especial; Elaborar e executar plano de atendimento educacional 

especializado, avaliando a funcionalidade e a aplicabilidade dos recursos pedagógicos e de 

acessibilidade; Organizar o tipo e número de atendimentos aos alunos na sala de recursos 

multifuncional; Acompanhar a funcionalidade e a aplicabilidade dos recursos pedagógicos, de 

acessibilidade na sala de aula comum do ensino regular, bem como em outros ambientes da 

escola; Estabelecer parcerias com as áreas intersetoriais na elaboração de estratégias e na 

disponibilização de recursos de acessibilidade; Orientar professores e famílias sobre os 

recursos pedagógicos e de acessibilidade utilizados pelo aluno; Orientar o uso de recursos de 

Tecnologia Assistiva, tais como: as tecnologias da informação e comunicação, a comunicação 

alternativa e aumentativa, informática acessível, o soroban, os recursos ópticos e não óptico, 

os softwares específicos, os códigos, os códigos e linguagens, as atividades de orientação e 

mobilidade utilizando-os, de forma a ampliar habilidades funcionais dos alunos, promovendo 

autonomia, atividade e participação; Estabelecer articulação com os professores da sala de 

aula regular, visando a disponibilização dos serviços, dos recursos pedagógicos e de 

acessibilidade e das estratégias que promovem a participação dos alunos nas atividades 

escolares; Promover atividades e espaço de participação da família e a interface com os 

serviços setoriais da saúde, da assistência social, entre outros. 

A matrícula no AEE é condicionada à matrícula no ensino regular. Observe, na tabela a 

seguir, o processo de inclusão dos alunos nas classes regulares.  

A primeira sala de recurso foi implantada na E. M. E. F. Rosália Correia, que atendeu, 

inicialmente, aos alunos que saiam da classe especial e eram incluídos no ensino regular. 

Seguida a implantação de outras salas de recurso. Acompanhe no quadro abaixo a inclusão 

dos alunos público-alvo da Educação Especial nas classes regulares e a implantação do AEE.  
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Implantação do Atendimento Educacional Especializado no município de Jacundá. 

ANO IMPLANTAÇÃO DA SALA DE RECURSO 

Nº de Alunos 

contemplados com o 

AEE 

% 

2009 Não havia sala de recursos 0 aluno 0 %% 

2010 Sala de Recurso da EMEF Rosália Correia 19 alunos 9,6% 

2011 
Sala de Recurso da EMEF Raimundo Ribeiro de 

Souza 
24 alunos 21,9% 

2012 
Sala de Recurso da EMEF Maria da Glória R. 

Paixão 
19 alunos 31,6% 

2012 
Sala de Recurso da EEEF Maria da Glória R. 

Paixão (ESCOLA DA REDE ESTADUAL) 
5 alunos  

2013 Sala de Recurso da EMEF jardim das Acácias 13 alunos 38,2% 

2014 Sala de Recurso da EMEF Luz do Amanhã 22 alunos 49,4% 

 TOTAL DE ALUNOS ATENDIDOS EM 2014 97 ALUNOS 49,4% 
Fonte: Departamento de Estatística da SEMED 

O quadro geral de matrículas de alunos com deficiência, transtorno global do 

desenvolvimento e altas habilidades matriculados na rede de ensino de Jacundá está 

distribuído de acordo com o quadro abaixo: 

 
Creche 

Pré-

Escola 

Anos 

Iniciais 

Anos 

Finais 
Médio 

Ed 

Prof. 

Nível 

Técnico 

EJA 

Fundamental 

Rede Estadual 0 0 0 0 6 0 0 

Rede 

Municipal 
5 10 101 40 0 0 20 

Rede Privada 0 1 10 1 1 1 0 

TOTAL 5 11 111 41 7 1 20 

Fonte: Educacenso/2014  

Desde a implementação de políticas públicas voltadas para a educação e a diversidade, a 

―Educação Especial‖ passa a ser uma Educação inclusiva, pois a oferta dos serviços 

necessários fazem diferença e garantem a permanência com sucesso do aluno. A 

acessibilidade nas práticas pedagógicas, as formações continuadas e cursos de capacitação 
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para professores da rede regular e para professores do AEE, a contratação de profissionais, 

como intérprete de Libras, aquisição de mobiliário, recursos pedagógicos adaptados, 

adequação arquitetônica dos prédios escolares, dentre outras ações, tornam a Educação 

Inclusiva no município de Jacundá, modelo para demais municípios.  

A contar, o destaque dos alunos Jacundaenses nas Olimpíadas Brasileiras de 

Matemática das Escolas Públicas (OBMEP), quando, desde o ano de 2010, alunos da rede 

municipal de ensino são contemplados com menções honrosas, medalhas de prata, bronze e 

ouro.  Vale saber, que alunos com deficiência – matriculados na rede de ensino - estão 

superando suas limitações e  obtendo, em igualdade de  méritos, destaque nestas  olimpíadas. 

Em 2012 dois alunos surdos receberam menção honrosa. Em 2014, um aluno surdo recebeu 

medalha de bronze.  

Tais resultados refletem que a educação inclusiva tem considerado a diversidade do ser 

humano, respeitando as especificidades do aluno, apoiando-o e oferecendo condições para que 

este tenha igualdade de condições para o acesso e permanência, com sucesso, na escola. 

Dessa forma, a inclusão e a diversidade não se define apenas com a Educação Especial. 

A Educação Inclusiva dentro da perspectiva da diversidade, é a possibilidade de participação 

ativa no acesso e na permanência com sucesso, numa perspectiva de formulação de políticas 

públicas sócio-educacionais que combatam a discriminação étnico-racial e visem a construção 

de projetos que contemplem a diversidade da Educação do Campo, bem como as 

comunidades indígenas, ribeirinhas e quilombolas.  

Educação Inclusiva e Diversidade é a contemplação das diferenças e as condições 

necessárias para que tais diferenças sejam respeitadas, estudadas, valorizadas e disseminadas, 

tendo em vista o fato de sermos pessoas únicas.   

 

Educação do campo  

 

 No município de Jacundá registros documentais revelam que desde 1982 acontece o 

atendimento educacional a população que vive no meio rural. Cabe ressalvar que antes desta 
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data, em 1972, iniciou-se a oferta de educação a população urbana, concomitantemente as 

atividades no campo também aconteceram, porém sua comprovação encontra-se apenas em 

relatos orais de servidores. Olhando esse atendimento direcionado a população rural a sua 

garantia legal está amparada na Lei de Diretrizes e Base da Educação Nacional, nº 9.9394 de 

20 de dezembro de 1996, conforme "[...] Artigo 28º.  Na oferta de educação básica para a 

população rural, os sistemas de ensino promoverão as adaptações necessárias à sua adequação 

às peculiaridades da vida rural e de cada região[...]" 

 Outro elemento que corrobora no sentido de afirmar a peculiaridade e dar 

direcionamento para o atendimento educacional do campo, encontra-se na resolução do 

CNE∕CEB 1, de 03 de abril de 2002, que diz em seu artigo 2º, parágrafo único que:  

"A identidade da escola do campo é definida pela sua vinculação às questões 

inerentes à sua realidade, ancorando-se na temporalidade e saberes próprios dos 

estudantes, na memória coletiva que sinaliza futuros, na rede de ciência e tecnologia 

disponível na sociedade e nos movimentos sociais em defesa de projetos que 

associem as soluções exigidas por essas questões à qualidade social da vida coletiva 

no país, quantas escolas, as localidades, quantidade de alunos, problema". 

  

 Estes e outros aparatos legais colaboram no sentido de reconhecer e afirmar o campo 

como espaço peculiar e necessitado de ações que subsidiem a oferta e manutenção da 

educação. 

Diagnóstico 

 A título de uma breve revelação da realidade atual, no que tange o atendimento escolar 

do campo, encontra-se em funcionamento dezessete escolas ofertando a educação infantil, 

ensino fundamental séries iniciais e finais. Dentro de duas destas escolas ocorre o 

oferecimento de ensino médio pelo Sistema Modular Organizacional de Ensino (SOME). A 

tabela abaixo revela a quantidade de alunos atendidos e a região contemplada. 

Escola Região 
Nº de alunos Ens. 

Fundamental 

Nº de alunos 

Ens. Médio 

Morajuba Lago, Vila Santa Rosa 203  

Santa Catarina Lago, Vicinal 11 12  

Jardim da Infância Km 60 09  

São Geraldo  Km 60 09  

Kariwassú Guaraní Km 60, Aldéia 13  

Boa Esperança I Km, 60, Vilinha 11  

Nossa Senhora da Km 41,  35  
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Conceição 

Paraíso da Infância Vila Pajé 119 40 

Nova Canaã Vila Limão 97  

Boa Ventura 
Barracão do Cipó, Vila 

santa Clara 
205 50 

José Bonifácio 
Barracão do Cipó, Vic. 

Calango Assado 
42  

Santo Antônio IV 
Barracão do Cipó, Vic. 

Do Urubú 
13  

Jatobá Ferrado 
Barracão do cipó, Vic. 

Calango Assado 
47  

Altamira Sete 
Barracão do cipó, Vic. 

Santa Clara 
55  

Novo Jacundá Ilha da Geleira 20  

 TOTAL 890 90 
Fonte: Departamento de Estatística da SEMED 

 Para melhor desenhar as ações para este Plano Municipal de Educação os limites 

encontrados foram a obtenção de dados referentes ao nível de escolarização da população 

(urbana e rural), quantidade de pessoas residentes no campo e dentro desta a quantidade de 

pessoas na faixa de 18 a 29 anos, quantidade de pessoas que encontram-se na faixa 

considerada mais pobre e dentro desta o número de pessoas entre 18 e 29 anos e quantidade 

de pessoas declaradas negras e não negras no campo. 

   

Educação Indígena e Afro-brasileira 

 

A Constituição da República Federativa do Brasil promulgada em 1988, pela primeira 

vez na história, inicia a explicitação dos fundamentos do estado brasileiro elencado os direitos 

civis, políticos e sociais dos cidadãos. Também coloca claramente que os três poderes 

constituídos, o Poder Executivo, o Poder Legislativo e o Poder Judiciário, são meios – não 

fins – que existem para garantir os direitos sociais e individuais.  Dessa maneira garantindo 

igual direito as histórias e culturas que compõem a nação brasileira, além do direito de acesso 

as diferentes fontes da cultura nacional a todos os brasileiros, o governo criou a Lei n. 

11.645/2008, que altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, modificada pela Lei nº 

10.639, de 9 de janeiro de 2003, que estabelece as diretrizes e base da educação nacional, para 

incluir no currículo oficial da rede de ensino a obrigatoriedade da temática ―História e Cultura 

Afro-Brasileira e Indígena‖. 
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        Art. 1
o
  O art. 26-A da Lei n

o
 9.394, de 20 de dezembro de 1996, passa a vigorar 

com a seguinte redação: 

―Art. 26-A.  Nos estabelecimentos de ensino fundamental e de ensino médio, 

públicos e privados, torna-se obrigatório o estudo da história e cultura afro-brasileira 

e indígena. 

§ 1
o
  O conteúdo programático a que se refere este artigo incluirá diversos aspectos 

da história e da cultura que caracterizam a formação da população brasileira, a partir 

desses dois grupos étnicos, tais como o estudo da história da África e dos africanos, 

a luta dos negros e dos povos indígenas no Brasil, a cultura negra e indígena 

brasileira e o negro e o índio na formação da sociedade nacional, resgatando as suas 

contribuições nas áreas social, econômica e política, pertinentes à história do Brasil. 

§ 2
o
  Os conteúdos referentes à história e cultura afro-brasileira e dos povos 

indígenas brasileiros serão ministrados no âmbito de todo o currículo escolar, em 

especial nas áreas de educação artística e de literatura e história brasileira.  

 

Fruto de um longo processo histórico de mobilizações sociais e políticas e de Reflexão 

crítica, não apenas de setores organizados da sociedade civil brasileira, mas também, e 

principalmente, dos povos indígenas e de suas organizações, as concepções de cidadania 

indígena e de educação, que fundamentam este RCNE/Indígena, encontram também amparo 

na legislação em vigor.  

A Constituição brasileira de 1988 traçou, pela primeira vez na história brasileira, um 

quadro jurídico novo para a regulamentação das relações do Estado com as sociedades 

indígenas contemporâneas. Rompendo com uma tradição de quase cinco séculos de política 

integracionista, ela reconhece aos índios o direito à prática de suas formas culturais próprias. 

O Título VI "Da Ordem Social" contém um capítulo denominado "Dos índios", onde se diz 

que "são reconhecidos aos índios a sua organização social, costumes, línguas, crenças e 

tradições, e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, competindo à 

União demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens". 

O Decreto Presidencial n° 26, de 1991, atribui ao MEC a competência para integrar a 

educação escolar indígena aos sistemas de ensino regular, coordenando as ações referentes 

àquelas escolas em todos os níveis e modalidades de ensino. O mesmo Decreto atribui a 

execução dessas ações às secretarias estaduais e municipais de educação, em consonância 

com as diretrizes traçadas pelo MEC. 

Em decorrência do Decreto 26, a educação escolar indígena poderá se beneficiar de 

todos os programas de apoio mantidos pelo MEC e pelas secretarias estaduais e municipais de 

educação. A Portaria Interministerial n° 559/91 define as ações e as formas de como o MEC 

irá assumir as novas funções e prevê a criação do Comitê de Educação Escolar Indígena, para 

prestar-lhe apoio técnico e oferecer-lhe subsídios referentes à questão. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9394.htm#art26a.
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O reconhecimento dos direitos educacionais específicos dos povos indígenas foi 

reafirmado no Decreto n° 1.904/96, que institui o Programa Nacional de Direitos Humanos. 

Ali se estabelece como meta a ser atingida em curto prazo a formulação e implementação de 

uma "política de proteção e promoção dos direitos das populações indígenas, em substituição 

a políticas assimilacionistas e assistencialistas", assegurando "às sociedades indígenas uma 

educação escolar diferenciada, respeitando seu universo sociocultural". 

Com o advento da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, de 1996, 

completa-se a legislação educacional emanada da Constituição de 1988. Em seu Título VIII - 

"Das Disposições Gerais", Artigos 78 e 79, a LDB trata especificamente da educação escolar 

indígena. O Artigo 78 determina que caberá ao Sistema de Ensino da União, com a 

colaboração das agências federais de fomento à cultura e de assistência aos índios, 

desenvolver programas integrados de ensino e pesquisa, para oferta de educação escolar 

bilíngüe e intercultural aos povos indígenas, com os objetivos de: "proporcionar aos índios, 

suas comunidades e povos, a recuperação de suas memórias históricas, a reafirmação de suas 

identidades étnicas e a valorização de suas línguas e ciências; garantir aos índios, suas 

comunidades e povos, o acesso às informações, conhecimentos técnicos e científicos da 

sociedade nacional e demais sociedades indígenas e não-índias". 

Ao afirmar que "a União apoiará técnica e financeiramente os sistemas de ensino no 

provimento da educação intercultural às comunidades indígenas, desenvolvendo programas 

integrados de ensino e pesquisa", o artigo 79 estabelece que as responsabilidades originárias 

da União devem estar compartilhadas com os demais sistemas de ensino, determinando 

procedimentos para o provimento da Educação Escolar Indígena e salientando que os 

programas serão planejados com audiência das comunidades indígenas. Ainda nesse Artigo, 

está definido que os programas terão como objetivos: 

 

"1º, fortalecer as práticas socioculturais e a língua materna de cada comunidade 

indígena; 2º, manter programas de formação de pessoal especializado, destinado à 

educação escolar nas comunidades indígenas; 3º, desenvolver currículos e 

programas específicos, neles incluindo os conteúdos culturais correspondentes às 

respectivas comunidades; e 4º, elaborar e publicar sistematicamente material 

didático específico e diferenciado". 

 

 

As responsabilidades e as especificidades da educação escolar indígena estão 

suficientemente explicitadas na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. 
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Seu texto acentua enfaticamente a diferenciação da escola indígena em relação às 

demais escolas dos sistemas pelo bilingüismo e pela interculturalidade. Outros dispositivos 

presentes na LDB abrem possibilidade para que a escola indígena, na definição de seu projeto 

pedagógico, estabeleça não só a sua forma de funcionamento, mas os objetivos e os meios 

para atingi-los. Com relação à elaboração do currículo, a LDB enfatiza, no Artigo 26, a 

importância da consideração das "características regionais e locais da sociedade, da cultura, 

da economia e da clientela" de cada escola, para que sejam alcançados os objetivos do ensino 

fundamental. No caso das escolas indígenas, para que seja garantida uma educação 

diferenciada, não é suficiente que os conteúdos sejam ensinados através do uso das línguas 

maternas: é necessário incluir conteúdos curriculares propriamente indígenas e acolher modos 

próprios de transmissão do saber indígena. Mais do que isto, é imprescindível que a 

elaboração dos currículos, entendida como processo sempre em construção, se faça em 

estreita sintonia com a escola e a comunidade indígena a que serve, e sob a orientação desta 

última. 

Daquilo que a LDB estabelece com relação ao calendário escolar, cabe ressaltar que o 

mesmo deve adequar-se às peculiaridades locais, inclusive climáticas e econômicas. A escola 

pode organizar-se de acordo com as conveniências culturais, independentemente do ano civil.  

No Artigo 23, a Lei trata da diversidade na organização escolar, que poderá ser de 

séries anuais, períodos semestrais, ciclos, alternância regular de períodos de estudo, grupos 

não seriados por idade e outros. 

          O município atende a Escola Municipal de Ensino Fundamental Kariwassú Guarani, 

localizada a Aldeia Novo Jacundá composta por 13 famílias Mbya, totalizando 50 habitantes, 

territorialmente pertencente a outro município. Atualmente atende-se em média 13 alunos do 

1º ao 9º ano em turma de multissérie, sendo ofertado aos alunos o ensino bilíngüe. Ao término 

do Ensino Fundamental os alunos são atendidos pelo transporte escolar para continuarem seus 

estudos na escola urbana. 

 

Meta 09: Universalizar, para a população de 4 a 17 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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Estratégias 

 

9.1 - Fomentar programas de combate à discriminação, bullyng e violência e intolerância nas 

escolas, visando fortalecer a permanência com sucesso do aluno com deficiência, transtorno 

global do desenvolvimento e altas habilidades.  

9.2 - Intensificar o acompanhamento e o monitoramento do acesso à escola e ao atendimento 

educacional especializado, bem como da permanência e do desenvolvimento escolar dos (as) 

alunos (as) com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou 

superdotação beneficiários (as) de programas de transferência de renda, juntamente com o 

combate às situações de discriminação, preconceito e violência, com vistas ao 

estabelecimento de condições adequadas para o sucesso educacional, em colaboração com as 

famílias e com os órgãos públicos de assistência social, saúde e proteção à infância, à 

adolescência e à juventude; 

9.3 - Garantir a oferta de vagas em todos os níveis, etapas e modalidades para alunos com 

deficiência, transtorno global do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, 

assegurando-lhes condições de acesso e permanência com sucesso, com base na proposta da                                             

Política nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva 

9.4 - Implantar, até o final de vigência deste plano, o Centro de Atendimento Educacional 

Especializado- de acordo normatização prevista na Resolução do CNE/CEB nº 4/2009.  

9.5 - Criar mecanismos de fortalecimento de parcerias na interface da Educação  com serviços 

de saúde, assistência social, Proteção à infância e adolescência, Ministério público, etc.  

9.6 - Buscar parcerias intersetoriais a fim de garantir a formação de uma equipe de 

multiprofissionais (composta por assistente social, fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, 

psicólogo e psicopedagogo clínico-institucional) a fim de atender aos alunos público-alvo da 

Educação Especial e Inclusiva. 

9.7 - Garantir a oferta do atendimento educacional especializado complementar e suplementar 

aos alunos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou 

superdotação em todas as etapas, níveis e modalidades de ensino, assegurando a 

transversalidade da educação especial  na Educação infantil,  Ensino Fundamental, Ensino 

Médio e EJA; 

9.8 - Ampliar a oferta do Atendimento Educacional Especializado, através das salas de 

recursos multifuncionais, de maneira a atender integralmente, todos os alunos com 
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deficiência, transtorno global do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, 

matriculados na rede municipal de ensino. 

9.9 - Buscar parcerias com as universidades e instituições de ensino credenciadas pelo MEC 

para garantir a formação continuada de professores e demais funcionários para o atendimento 

educacional especializado nas escolas urbanas, ribeirinhas, do campo, indígenas e de 

comunidades quilombolas, promovendo a Inclusão e diversidade. 

9.10 - Em parcerias com o Ministério da Educação, assegurar que, durante a vigência deste 

plano, todos os prédios dos estabelecimentos de ensino da rede municipal de ensino tenham 

acessibilidade arquitetônica, respeitando a legislação vigente para tal. 

9.11 - Manter parceria com a Secretaria de Saúde e Assistência Social, a fim de assegurar 

agilidade no processo de diagnose de alunos com suposta deficiência ou transtorno global do 

desenvolvimento, a fim de adquirir laudo médico especializado . 

9.12 - Equipar as salas de Atendimento Educacional Especializado e as escolas comuns que 

atendem a educandos surdos, cegos e de baixa visão, com aparelhos de amplificação sonora e 

outros equipamentos que facilitem a aprendizagem, garantir ainda os materiais pedagógicos, 

equipamentos tecnológicos e softwares acessíveis específicos para o bom funcionamento das 

mesmas. 

9.13 - Estabelecer parceria com os órgãos públicos de assistência social, saúde e proteção à 

infância, à adolescência e à juventude, a fim de garantir o acesso de pessoas com deficiência, 

de 0 a 18 anos, beneficiárias do Programa Beneficio de Prestação Continuada (BPC na 

Escola). 

9.14 -Monitorar o acesso à escola e ao atendimento educacional especializado, bem como a 

permanência e o desenvolvimento escolar dos (as) alunos (as) com deficiência e transtornos 

globais do desenvolvimento com vistas ao estabelecimento de condições adequadas para o 

sucesso educacional, em parceria com as famílias e os órgãos públicos de assistência social, 

saúde e proteção à infância, à adolescência e à juventude. 

9.15 - Utilizar o SIMAE (Sistema de Monitoramento e Acompanhamento Escolar) como 

instrumento de acompanhamento e o monitoramento do acesso à escola e ao atendimento 

educacional especializado, bem como a permanência e o desenvolvimento escolar dos (as) 

alunos (as) público-alvo da Educação Especial, tendo em vista o controle e a disponibilização 

de dados entre as escolas e a Secretaria de Educação, bem como a facilidade de 

disponibilização desses dados (oferta de vagas, acompanhamento de matriculas, registro 

qualitativo dos alunos), através dos relatórios de acompanhamento escolar. 
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9.16 - Promover, no prazo de vigência deste PME, a universalização do atendimento escolar à 

demanda manifesta pelas famílias de crianças de 0 (zero) a 3 (três) anos com deficiência, 

transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, observado o que 

dispõe a Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da 

educação nacional; 

9.17 - Estabelecer parceria com a Secretaria de Saúde, a fim de garantir o Atendimento 

Escolar na perspectiva do Programa de Estimulação Precoce, para crianças de 0 a 3 anos, 

público-alvo da Educação Especial. 

9.18 - Garantir a oferta de uma educação bilíngüe, em Língua Brasileira de Sinais –LIBRAS – 

como primeira língua e na modalidade escrita da Língua portuguesa como segunda língua, aos 

alunos surdos, e com deficiência auditiva, em escolas bilíngues, nos termos do Decreto 

5.628/2005. 

9.19 - Assegurar a presença de professor-intérprete de Libras em todas as turmas/escolas que 

atendam a alunos com surdez e garantir ainda a presença deste profissional na sala de recurso 

multifuncional, atendendo ao aluno no contraturno de sua escolarização, conforme cita as 

Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva.  

9.20 - Estabelecer parcerias com as universidades e Instituições de ensinos para garantir a 

oferta de cursos de capacitação e especialização na área da Educação Especial e inclusiva (em 

toda sua diversidade) para profissionais da rede municipal de ensino 

9.21 - Assegurar a oferta de cursos de formação continuada (em serviço) na área da Língua 

Brasileira de Sinais para os profissionais de educação da rede municipal de ensino que 

atendem a alunos surdos, bem como à turma onde estes alunos estão matriculados. 

9.22 - Articular com as unidades de ensino para que estas elaborem/reformulem seus projetos 

políticos pedagógico, dinamizando o processo ensino-aprendizagem através da flexibilização, 

adequação e adaptação curricular, considerando o significado prático e instrumental dos 

conteúdos essenciais para a vida do aluno,bem como o desenvolvimento de uma avaliação 

contínua, respeitando as limitação e potencialidades, considerando a inclusão e a diversidade.  

9.23 - Garantir que os alunos com deficiência mental/intelectual ou graves deficiências 

múltiplas tenham assegurada a temporalidade flexível do ano letivo, de forma que possam 

concluir em tempo maior o currículo previsto para a série/ano/etapa escolar, procurando evitar  

grande defasagem idade/série, garantindo  ainda a conclusão e certificação de educação 

escolar, incluindo terminalidade específica, conforme assegurado nas Diretrizes Nacionais 

para a Educação Especial e inclusiva na Educação Básica. (pág. 59)  
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9.24 - Estabelecer articulação da Educação de jovens e Adultos com instituições de ensino 

técnico-profissionalizante com fins empregatícios, a fim de garantir a inserção de alunos com 

deficiência, no mercado de trabalho. 

9.25 - Garantir quando necessário, a permanência de um cuidador/professor colaborador nas 

turmas que atendem a alunos com autismo (grave) ou com deficiências múltiplas acentuadas 

que necessitem de cuidados intensos nas atividades de alimentação, higiene e locomoção, etc.   

9.26 - Buscar parcerias com as Universidades, ONG's e instituições filantrópicas a fim de 

garantir cursos de capacitação e formação continuada e a produção de material didático-

acessivel, assim como os serviços de acessibilidade necessários para o pleno acesso, 

participação e aprendizagem dos alunos com deficiência, transtorno global do 

desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, matriculados na rede municipal de 

ensino; 

9.27 - Implantar, gradativamente, programas de atendimento aos alunos com altas habilidades 

ou superdotação, nas áreas artísticas, intelectuais ou psicomotoras, dentre outros, de acordo 

com as peculiaridades do aluno. 

9.28 - Estabelecer um sistema de ensino colaborativo, onde professores do Atendimento 

Educacional Especializado, equipe pedagógica-administrativa da escola, professores da classe 

comum, família e equipe intersetorias construam tempo e espaço para discutir, implementar e 

dinamizar políticas educacionais que possam  apoiar a inclusão do aluno com deficiência, 

transtorno global do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação. 

9.29 - Implementar a Resolução nº 03/2010 do Conselho Municipal de Educação que 

normatiza o Atendimento da modalidade Educação Especial no Município de Jacundá. 

9.30 - Criar mecanismos de acompanhamento escolar permanente para fins de atualização das 

informações inseridas no SIMAE (Sistema de monitoramento e Acompanhamento Escolar), 

para que estas sejamde acordo com as mesmas informações do Censo Escolar/INEP/MEC, no 

que diz respeito às informações dos alunos com deficiência, transtornos globais do 

desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação. 

9.31 - Assegurar Fóruns de discussão junto a comunidade escolar a fim de informar sobre os 

direitos das pessoas com deficiência.  

9.32 - Assegurar bianualmente a jornada de Educação Especial. 

9.33 - Propiciar formação específica para os professores de Educação Física subsidiando-os 

no trabalho com os alunos público-alvo da Educação Especial de forma que eles participem 

das atividades coletivas, adquirindo, inclusive, material adaptado quando necessário. 
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META 10: 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 

município e dos mais pobres e igualar a escolaridade média entre negros e não negros 

declarados à Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE. 

 

Estratégias 

 

10.1 - Garantir acesso gratuito a exames de certificação da conclusão dos ensinos fundamental 

e médio; 

10.2 - Buscar parcerias com a União e com o Estado em programas  para correção  de  fluxo, 

acompanhamento  pedagógico individualizado  e  para  recuperação  e progressão parcial, 

bem como priorizar estudantes com rendimento escolar defasado, considerando as 

especificidades dos segmentos populacionais considerados. 

10.3 - Implantar a EJA no período diurno para atender aos alunos com distorção idade-série 

que possuem impossibilidade de estudar no período noturno; 

10.4 - Promover a busca ativa de jovens  fora  da  escola  pertencentes  aos  segmentos  

populacionais  considerados,   em  parceria  com  as  áreas  de  assistência social, saúde e 

proteção a juventude. 

10.5 - Garantir Fóruns de discussão de propostas pedagógicas relacionados com a questão 

afrodescendente e indígena, através de cursos, seminários, palestras e outras formas.  

10.6 -Promover ações que favoreçam o resgate da auto-estima e da auto-imagem do aluno 

negro, com enfoque no processo cultural e histórico, para que se possa discutir a sua 

identidade étnica. 

10.7 - Assegurar a implantação de currículos e propostas pedagógicas específicas para 

educação escolar para as escolas do campo e para as comunidades indígenas, ribeirinhas e 

quilombolas, incluindo os conteúdos culturais correspondentes às respectivas comunidades e 

considerando o fortalecimento das práticas socioculturais e da língua materna de cada 

comunidade indígena, produzindo e disponibilizando materiais didáticos específicos, 

inclusive para os (as) alunos (as) com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento 

altas habilidades e superdotação. 
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10.8 -Assegurar o atendimento às especificidades e as diversidades culturais, por meio de 

projetos pedagógicos e alternativas inovadoras, estimulando uma educação democrática com 

inclusão social; 

10.9 - Promover Fóruns de discussão com a comunidade escolar e para estudo das Diretrizes 

Curriculares Nacionais da Educação do Campo, Indígena e Quilombola. 

10.10 - Elaborar junto ao coletivo aos educadores do campo e validar via CME (Conselho 

Municipal de Educação),Proposta pedagógica para a Educação do campo;  

10.1 - Garantir condições para realização do trabalho das escolas do campo; (transporte, 

suporte pedagógico com remuneração, acesso a internet,); 

10.11 - Garantir a introdução de língua materna no currículo das escolas com atendimento 

educacional indígena; 

10.12 - Garantir às escolas do campo, às comunidades indígenas, quilombolas, ribeirinhas e 

outras, uma educação diferenciada, bem como toda a infra-estrutura necessária para o seu 

funcionamento, conforme manifestação de interesse daquelas, garantindo-lhes a autonomia 

nas decisões. 

10.13 - Prover recursos e meios para a publicação de material de divulgação da cultura 

indígena e equipar as escolas indígenas com material didático e bibliográfico específico à 

cultura indígena, incluindo biblioteca, videoteca e laboratório de informática. 

10.14 - Buscar parcerias com universidades para a condução de pesquisas de caráter 

antropológico, visando à sistematização e à incorporação dos conhecimentos e saberes 

tradicionais das sociedades indígenas. 

10.15 - Realizar cursos específicos para professores de comunidades indígenas e com os que 

atuam na área, abordando temas pertinentes ao processo pedagógico das escolas e temas 

emergentes. 

10.16 - Assegurar o cumprimento das normas e exigências diferenciadas e específicas para 

autorização e criação de escolas do campo, indígenas, assentamento, ribeirinhos, quilombolas 

e agricultura familiar: 

10.17 - Assegurar no Projeto Polítco-Pedagógico a inclusão da educação ambiental, 

diversidade étnica e cultural como ação continuada para formação do cidadão e cidadã;  

10.18 - Assegurar a organização do calendário escolar do campo e das comunidades indígena 

e ribeirinhos de acordo com as especificidades climáticas e suas necessidades locais; 

10.19 -Garantir formação continuada por meio de minicursos e oficinas sobre agricultura 

familiar, preservação ambiental, técnicas de pecuária, desenvolvimento sustentável, etc; 
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10.20 -Buscar junto ao Poder Legislativo a garantia de incorporar no calendário municipal o 

Dia 20 de Novembro como um dia a ser lembrado e comemorado nas instituições de ensino 

ou outros, como um dia de luta pela igualdade racial.  

10.21 - Assegurar no projeto político pedagógico o programa escravo nem pensar, como ação 

para a discriminação do trabalho escravo, infantil e tráfico humano na sociedade atual e suas 

conseqüências como crime contra os direitos humanos; 

10.22 -Garantir fóruns de discussão de propostas pedagógicas que promovam o ensino da 

história e da cultura das minorias etnico-raciais ressaltando a efetiva contribuição dessas 

populações para o avanço social, político e econômico do país conforme previsto na lei nº 

11.645/2008; 

10.23 - Garantir que o departamento de Educação do Campo seja composto por profissionais 

qualificados valorizando assim as especificidades dos sujeitos do meio rural; 

10.24 -Fomentar programas de combate à discriminação, étnico racial e as formas correlatas 

de intolerância nas escolas, visando fortalecer a permanência com sucesso do discente no 

âmbito escolar. 

10.25 -Garantir fóruns de discussão de propostas pedagógicas que promovam o ensino da 

história e da cultura das minorias étnico-raciais, ressaltando a efetiva contribuição dessas 

populações para o avanço social, político e econômico do país, conforme previsto na lei 

11.645/2008; 

 

3.6 Ensino superior 

Análise situacional 

De acordo com o Art. 43 da LDB, Lei nº 9394/96 9ª ed., "A Educação Superior será 

ministrada em Instituições de Ensino Superior(IES), públicas ou privadas, com variados graus 

de abrangência ou especialização‖, tendo por finalidade, dentre outras de semelhante 

relevância: o estímulo à criação cultural, o desenvolvimento do espírito científico e do 

pensamento reflexivo; a formação de diplomados nas diferentes áreas do conhecimento, 

colaborando na sua formação contínua; o incentivo ao trabalho de pesquisa e investigação 

científica; a promoção e a divulgação de conhecimentos culturais, científicos e técnicos; o 

estímulo ao conhecimento dos problemas do mundo presente, em particular os nacionais e 

regionais; a prestação de serviços especializados à comunidade e o estabelecimento com esta 
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de uma relação de reciprocidade, promovendo a extensão aberta à participação da população, 

visando à difusão das conquistas e benefícios resultantes da criação cultural e da pesquisa 

científica e tecnológica geradas na instituição. 

A Educação Superior é um direito fundamental social que precisa ser desenvolvido e 

materializado, superando limites históricos e políticos, a exemplo de nossa cidade. A 

Constituição da República, quando adota como princípio a ―igualdade de condições para o 

acesso e permanência na escola‖, compreendido como efetivação do objetivo republicano de 

―promover o bem de todos, sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer 

outras formas de discriminação‖, prevê uma sociedade com escolas abertas a todos, em 

qualquer etapa ou modalidade, bem como o acesso a níveis mais elevados de ensino. 

Diante do supracitado, depreende-se que a Educação Superior tem uma importante 

função social, contribuindo para a promoção das transformações sociais necessárias, para o 

fortalecimento dos valores humanitários e para a formação profissional. 

No Brasil, ao longo das últimas décadas, tem-se assistido a uma expansão do Ensino 

Superior e, consequentemente, das matrículas que atingem taxas crescentes. Apesar desse 

intenso crescimento observado, o percentual de acesso dos jovens é ainda muito restrito – 

abrange 19% na faixa etária de 18 a 24 anos (PNAD, 2009).  

Frente a essa situação nos colocamos as seguintes questões: 

 Quem são, do ponto de vista da renda familiar e da raça/cor autodeclarada, esses jovens 

que têm acesso ao Ensino Superior no Brasil? 

 Quem são os outros 81% que não tiveram acesso ao Ensino Superior, em relação ao perfil 

sócio econômico e à cor autodeclarada e qual é a escolaridade deles? 

 Como foi a evolução do acesso à educação e a inclusão dos grupos mais desfavorecidos 

ou sub-representados nos vários níveis de escolaridade nos últimos 15 anos? 

Conforme é possível perceber, muitos são os desafios da Educação Superior que 

assistiu, ao longo da sua história, momentos de retrocessos e avanços, influenciados pelos 

condicionantes econômicos, políticos e sociais, de cada época, trazendo novas demandas para 

esse nível de ensino em nosso país. Torna-se importante ressaltar que, apesar dos avanços 

observados, muitos desafios precisam ser superados para a democratização desse nível de 

ensino e para a oferta de uma educação de qualidade social pelas instituições brasileiras de 

Ensino Superior. 
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De acordo com dados do Censo da Educação Superior divulgados pelo Ministério da 

Educação (INEP, 2012), o total de estudantes matriculados na educação superior brasileira 

ultrapassou a marca de 7 milhões em 2012, conforme dados contidos na tabela a seguir: 

 

 

TABELA 01: Educação Superior, por categoria administrativa – Brasil – 2012. 

Destaca-se que esse número representa aumento de 4,4%, no período 2011–2012, sendo 

que, o número de matrículas nas instituições públicas cresceu 7% e o aumento na rede 

particular, responsável por 73% do total de matrículas nesse nível de ensino, representou 

3,5%. Ainda de acordo com o INEP (2012), tendo em conta apenas a Rede Federal, o 

crescimento do número de matrículas foi de 5,3% no mesmo período, superando a marca de 

um milhão de estudantes. Ressalta-se que as Instituições Federais representam 57,3% da rede 

pública de Educação Superior. 

No Brasil, apesar da expansão no atendimento aos estudantes do Ensino Superior, este 

crescimento ainda não foi suficiente para reverter algumas taxas desfavoráveis, especialmente 

quando comparadas às de outros países. As desigualdades também são acentuadas 

internamente, a saber, se os dados do ensino superior forem comparados entre as regiões do 

país e até mesmo entre os municípios de um mesmo estado, observa-se que a expansão 

ocorreu em níveis diferenciados a exemplo do nosso município. Vejamos a seguir por meio de 
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gráficos a real situação da população de 18 a 24 anos de nosso município e a Educação 

Superior. 

 

 Fonte: Departamento de Estatística da SEMED/ IBGE - 2012 

 

 Fonte: Departamento de Estatística da SEMED  

 

Os números do IBGE 2012 indicam no gráfico pela projeção para o período de vigência 

desse plano que a população de 18 a 24 é de 8.548 jovens e cresce a cada dia no nosso 

município, cursando e/ou cursado Ensino Superior um percentual de 4,28% desse total, sendo 
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3,73% em Instituições de Ensino Superior privadas dentro e fora do município e apenas 

0,55% em instituições públicas.  

Em um panorama geral da Educação Superior no Brasil, mais especificamente no Pará e 

em Jacundá, destacam-se, dentre outras prioridades, a necessidade da implantação de campus 

universitário e ampliação das matrículas e investimentos nesse nível de ensino, buscando uma 

articulação entre as necessidades de formação dos profissionais de educação e dos jovens 

egressos da última Etapa da Educação Básica, a oferta de cursos e vagas que atendam a essa 

demanda.  

Assim, torna-se necessário consolidar a democratização do Ensino Superior de 

qualidade, articulando ensino, pesquisa e extensão de modo a contribuir para o 

desenvolvimento nacional e local e, ainda, a necessária articulação entre o poder público 

municipal, o estadual, o federal e as Instituições de Ensino Superior, no sentido de 

desempenharem sua missão educacional. Sob este prisma, torna-se desejável a realização de 

parcerias, que atendam, simultaneamente, às necessidades de formação de novos profissionais 

no âmbito do Ensino Superior nos níveis de graduação e pós-graduação lato sensu.  

 

META 11: Elevar a taxa bruta de matrícula na Educação Superior para 8% e a taxa 

líquida para 23% da população de 18 a 24 anos, assegurando a qualidade da oferta no 

segmento público na vigência do plano.    

 

Estratégias 

 

11.1 - Utilizar inicialmente a infraestrutura física já existente no município para a implantação 

de cursos ofertados por instituições públicas de Educação Superior, mediante ações 

planejadas e coordenadas de forma a ampliar e interiorizar o acesso à graduação e pós-

graduação; 

11.2 - Fomentar recursos para a criação de laboratórios multifuncionais das Instituições de 

Ensino Superior - IES e Institutos de Ciências e Tecnologias (ICT's) nas áreas estratégicas 

definidas pela política e estratégias nacionais de ciência, tecnologia e inovação; 

11.3 - Promover uma política interinstitucional de estímulo ao ensino, pesquisa e extensão 

que tenha como objetivo identificar e intervir nos problemas educacionais relevantes do 
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município, propiciando a troca de experiências e saberes entre a universidade e os sistemas de 

ensino da Educação Básica; 

11.4 - Estimular a participação dos munícipes para elevar gradualmente o número de 

matrículas nas graduações (nas áreas de licenciatura) de déficit no município, através da 

divulgação de cursos superiores ofertados utilizando rádio, rede sociais, comunicação oficial 

às escolas e órgãos públicos; 

11.5 - Implantar um Pólo Universitário nos dois primeiros anos de vigência do PME por meio 

de parcerias com governantes das esferas municipal, estadual e federal e IES. 

11.6 - Fomentar estudos e pesquisas que analisem a necessidade de articulação entre 

formação, currículo, pesquisa e mundo do trabalho, considerando as necessidades 

econômicas, sociais e culturais do município. 

11.7 - Consolidar e ampliar programas e ações de incentivo à formação estudantil em cursos 

de graduação e pós-graduação, em âmbito municipal, tendo em vista o enriquecimento da 

formação de nível superior; 

11.8 - Incentivar ações que criem condições de acessibilidade nas instituições de educação 

superior, na forma da legislação. 

 

3.7 Formação e Valorização dos Profissionais da Educação 

Análise situacional 

 

A temática abordada suscita grandes discussões e análises, pois a formação e o 

desenvolvimento profissional dos trabalhadores em educação são de suma importância para a 

construção de uma educação de qualidade. Assim, no município de Jacundá, com a proposta 

de criação do Plano de Cargos e Carreira e Remuneração (PCCR), propiciou-se momentos de 

estudos, discussões e reflexões em torno do tema com o objetivo de ir ao encontro dos anseios 

da categoria quanto a qualificação e valorização profissional.  

O PCCR foi instituído em 2011 com finalidade de definir e regulamentar as condições 

e o processo de movimentação dos trabalhadores em educação na respectiva carreira, 

estabelecendo a progressão e promoção funcional e a correspondente evolução da 

remuneração. 
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  Buscando atender as proposições aprovadas no PCCR, o município vem ofertando a 

formação dos profissionais da rede pública por meio do Plano Nacional de Formação de 

Professores da Educação Básica – PARFOR, ProInfo Integrado, E-Proinfo, Escola de 

Gestores, PNAIC e ainda, oferta- se formações continuadas para os profissionais da educação, 

organizadas  pela Secretaria Municipal de Educação de acordo com a demanda e  área de 

atuação. 

PROFESSORES EM FORMAÇÃO/LICENCIATURA PLENA/CURSOS DIVERSOS 

Universidades públicas/PARFOR/Licenciaturas 47 

PNAIC/Cursos de Aperfeiçoamento 150 

Fonte: Departamento de Estatística da SEMED 

Segundo informações do Departamento de Estatística/SEMED segue abaixo o quadro 

deformação dos profissionais  da rede pública de ensino. 

http://www.capes.gov.br/educacao-basica/parfor
http://www.capes.gov.br/educacao-basica/parfor
http://mecsrv125.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=13156&Itemid=823
http://e-proinfo.mec.gov.br/eproinfo/web/main.jsp?url=http://e-proinfo.mec.gov.br/eproinfo/interativo/acessar_espaco_sistema/acessar.htm
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Quadro demonstrativo da rede de professores 

Nº de professores da educação básica       643 

Nº de professores que atuam na educação básica com curso de pós graduação stricto ou 

lato sensu em área de atuação/Rede Municipal/Estadual e Privada 
121 

3- Nº de professores que atuam na educação básica sem curso de pós graduação stricto  

ou lato sensu em área de atuação 
522 

Fonte: Observatório Nacional/Departamento de Estatística (SEMED) 

 

META 12:Garantir, em regime de colaboração entre a União, o Estado e o município, 

no prazo de 01 ano de vigência deste PME, política nacional de formação dos 

profissionais da educação de que tratam os incisos I, II, III do caput do art.61 da Lei nº 

9.394, de 20 de dezembro de 1996, assegurando que todos os professores e as professoras 

da educação básica possuam formação específica de nível superior, obtida em curso de 

licenciatura na área de conhecimento em que atuam. 

 

Estratégias 

 

12. 1 - Buscar parceria para a promoção e implementação de programas específicos para 

formação inicial e continuada junto ao MEC e SEDUC de profissionais da educação das 

escolas urbanas e do campo, comunidades indígenas, quilombolas e ribeirinhas e para a 

educação especial. 

12. 2 - 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 existente no estado e 

município, e defina obrigações recíprocas entre os partícipes; 

12. 3 - Divulgar e facilitar a oferta de matrículas em cursos de formação inicial e continuada 

de profissionais da educação e incentivar a atualização de seus currículos eletrônicos; 

12. 4 - Valorizar as práticas de ensino e os estágios nos cursos de formação de nível médio e 

superior dos profissionais da educação, visando ao trabalho sistemático de articulação entre a 

formação acadêmica e as demandas da educação básica; 
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12. 5 - Fomentar a oferta de cursos técnicos de nível médio e tecnológicos de nível superior 

destinados à formação, nas respectivas áreas de atuação, dos (as) profissionais da educação de 

outros segmentos que não os do magistério; 

12. 6 - Adequar o município, no prazo de 01 (um) ano de vigência desta Lei, à política 

nacional de formação continuada para os (as) profissionais da educação de outros segmentos 

que não os do magistério, construída em regime de colaboração entre os entes federados;  

12. 7 - Assegurar as condições necessárias para que os professores que atuam na educação 

básica, em todos os seus níveis e modalidades, participem de cursos que subsidiem a 

consolidação das Leis 10.639/03, (Ensino da história e cultura afro) 11.525/07 e 

11.645/08,nas escolas da rede municipal de ensino.  

12. 8- Incentivar as equipes pedagógicas a participarem de cursos de formação continuada, 

assegurando as condições necessárias para que possam fazer a sua formação em serviço. 

12. 9 - Garantir, durante a vigência deste Plano, um programa de capacitação continuada aos 

profissionais da rede municipal de ensino, através de cursos, seminários, oficinas e palestras 

interativas, a fim de obter uma integração entre os membros, para troca de experiências 

inovadoras e bem sucedidas. 

12. 10 - Em parceria com o MEC e SEDUC, garantir a formação dos professores da rede 

municipal, a título de especialização, para atuarem no Atendimento Educacional 

Especializado e Educação de Jovens e Adultos; 

12. 11 - Buscar parceria com o MEC e SEDUC, no sentido de promover cursos de 

capacitação para professores trabalharem nos laboratórios de informática e tecnologia 

assistiva; 

12. 12 - Fomentar a oferta de educação superior pública e gratuita prioritariamente para a 

formação de professores e professoras para a educação básica, para atender ao déficit de 

profissionais em áreas específicas. 

12. 13– Garantir mediante aporte financeiro, as condições necessárias como auxílio 

transporte, alimentação e outros, aos professores da ed. básica que estiverem em formação 

inicial ou continuada fora do seu município; 

12. 14 - Garantir ao profissional de educação que trabalha na rede municipal de educação de 

ensino, receba atendimento especializado na área da psicologia e fonoaudióloga no Centro de 

Atendimento Educacional Especializado (CAEE) mediante solicitação de laudo médico; 
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META 13: Formar, em nível de pós graduação, passando de 11% para 75% dos 

professores da educação básica, até o último ano de vigência deste PME, garantindo a 

valorização de todos (as) os (as) os profissionais da educação básica e formação 

continuada em sua área de atuação, considerando as necessidades, demandas e 

contextualizações do sistema de ensino. 

 

Estratégias 

 

13. 1 - 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 do 

Estado e do Município; 

13.2 - Divulgar o portal eletrônico para subsidiar a atuação dos professores e das professoras 

da educação básica, disponibilizando gratuitamente materiais didáticos e pedagógicos 

suplementares, inclusive aqueles com formato acessível; 

13.3 - 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. 

13.4 - Garantir nos primeiros dois anos deste plano o Programa de Formação Continuada para 

os profissionais da educação que atuam no Ensino Fundamental enfatizando a competência 

comunicativa da leitura e da escrita. 

13. 5 - Garantir formação na área de informática para os educandos e educadores da rede de 

ensino; 

13.6 - Incentivar, durante a vigência deste Plano, todos os profissionais em educação a 

buscarem o conhecimento e a incorporação de novas tecnologias, possibilitando a sua 

utilização na implementação do planejamento e execução das suas atividades profissionais. 

13.7 - Garantir a partir do 1º ano de vigência deste plano a política de implementação dos 

Programas PROEP (Programa de Expansão da Educação Profissional – MEC) e do 

Profuncionário para os trabalhadores da educação; 

13.8 - Garantir e incentivar, durante a vigência deste Plano que os trabalhadores, da educação 

da rede municipal tenham a qualificação e formação para a valorização profissional. 
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13. 9 - Realizar capacitação para a equipe administrativa e técnica e demais funcionários da 

rede municipal de ensino; 

13.10 - Identificar demandas para a oferta de cursos de pós-graduação, lato e stricto sensu no 

sentido de atender as demandas dos professores da Educação Básica que atuam no município 

de Jacundá; 

13.11 - Incentivar a matrícula dos docentes em programas, em regime de colaboração com 

instituições de ensino superior, que ampliem a oferta de vagas em cursos de pós-graduação 

latoe stricto sensu; 

13.12 - Estimular a participação dos munícipes para elevar gradualmente o número de 

matrículas na pós-graduação lato e stricto sensu. 

13.13 - Garantir a partir do primeiro ano de vigência deste plano, a licença remunerada aos 

profissionais em educação que se ausentarem do município com o propósito de formação 

continuada na área que atua (especialização, mestrado, doutorado e pós-doutorado) atendendo 

as necessidades e importância das formações. O pedido para a liberação deve ser com 

antecedência e mediante possibilidade de aporte orçamentário. 

 

Meta 14: Assegurar a partir do 2º ano da vigência deste plano, a revisão do plano de 

carreira para os profissionais da educação básica pública do sistema municipal de 

ensino  tomando como referência o piso salarial nacional profissional, definido em lei 

federal, nos termos do inciso VIII do art. 206 da Constituição Federal. 

 

Estratégias  

 

14.1 - Considerar as especificidades socioculturais das escolas do campo e das comunidades 

indígenas, ribeirinhas e quilombolas no provimento de cargos efetivos para essas escolas; 

14.2 - Implementar no primeiro ano de vigência deste plano o sistema de avaliação de 

desempenho dos profissionais em Educação, de acordo com o artigo 24 do  PCCR e artigo 28 

do Regime Jurídico Único, visando atingir maiores índices, tanto nos aspectos qualitativos 

como nos quantitativos do ensino da educação básica;   

14.3 - Rever e definir as regras existentes para implantação do estágio probatório de 

professores e demais profissionais da educação, a partir de um amplo debate com os diversos 

segmentos do governo municipal e sociedade civil;  
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14.4 - Efetivar os profissionais da educação com base em avaliação documentada e de acordo 

com análise da comissão de estágio probatório de acordo os artigos e parágrafos únicos da 

Seção IV do PCCR e oferecer, durante esse período, cursos de aprofundamento na área de 

atuação; 

14.5 - Implantar, na rede municipal de ensino, 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; 

14.6 - Prever, no plano de Carreira dos profissionais da educação do Município, licenças 

remuneradas e incentivos para qualificação profissional, inclusive em nível de pós-graduação 

e stricto sensu, os quais  deverão está vinculados a possibilidade de aporte orçamentário. 

14.7 - Garantir a publicização da legislação vigente que trata do piso salarial para os 

profissionais do magistério no município; 

14.8 - Construir coletivamente padrões de gestão educacional de acordo com o PAR –Plano 

de Ações Articuladas,  Secretaria Municipal de Educação e Plano de Carreira-PCCR;  

14.9 - Definir no PCCR e regulamentar no CME, plano de trabalho para os profissionais da 

educação em fase de aposentadoria (servidores cedidos) e/ou desvio de função por meio de 

laudo médico, assegurando-lhes formação especifica para a função a ser assumida, como 

forma de valorização profissional; 

14.10 - Garantir, durante a vigência deste Plano, a revisão periódica do Plano de cargo e 

carreira e remuneração dos profissionais em educação de acordo com as diretrizes 

estabelecidas pelo Conselho Nacional de Educação, resguardando os direitos adquiridos de 

todos os educadores;  

14.11 –Garantir mediante possibilidade de aporte orçamentário, a permanência dos 

trabalhadores da educação com incentivos financeiros, aumentando a excelência na qualidade 

dos serviços prestados à comunidade, conforme as vantagens estabelecidas pelo PCCR; 

14.12 - Assegurar, através do Plano de Cargos e Carreira, a valorização do magistério e, aos 

profissionais que possuem a formação específica e que estejam nos diversos programas de 

Educação Especial, garantir a sua formação em serviço e a sua permanência nesta modalidade 

de ensino, mediante a avaliação bienal de seu desempenho.  
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3.8 - Gestão e Financiamento 

 

 

Análise situacional 

 

 

O financiamento da educação é um dos temas mais relevantes do planejamento, da 

política e da gestão educacional, uma vez que as políticas educacionais se materializam por 

meio de ações passíveis de financiamento. Em virtude disso, a legislação brasileira garante 

por meio da Constituição Federal (CF -1988) e da Lei de Diretrizes e Bases (LDB – 1996) o 

financiamento de ações voltadas à educação básica, com o intuito de melhorar a qualidade de 

ensino e a equidade de sua oferta. Para isso, atribui a União, Estados, Distrito Federal e 

municípios a responsabilidade pela administração do sistema educacional brasileiro em 

regime de colaboração, sendo que cada ente federado se torna responsável pela oferta de 

diferentes níveis e modalidades de educação. Dessa forma, os municípios atuam 

principalmente na educação infantil e fundamental, o Estado assegura prioritariamente o 

ensino médio e a União organiza o ensino superior e apóia técnica e financeiramente os entes 

federados. 

Não obstante, a LDB em seu art. 68 define como as principais fontes de recursos para 

a educação, as três esferas governamentais: a União, o Distrito Federal, os Estados e 

Municípios.  E complementa ainda em seu art. 69, consubstanciado pelo art. 212 da 

Constituição Federal, que a União aplicará nunca menos que dezoito por cento de sua receita 

líquida, e os estados, Distrito Federal e municípios, vinte e cinco por cento, no mínimo de sua 

receita líquida resultante de impostos inclusive os provenientes de transferências, na 

manutenção e desenvolvimento do ensino público. 

Dentro desse contexto está o Ministério da Educação (MEC) que é o responsável por 

colocar em prática as políticas educacionais do governo federal e para isso conta com o Fundo 

Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), que é uma autarquia que tem como 

objetivo gerenciar recursos, dentre eles os provenientes do salário educação e recursos de 

Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (MDE) do Governo Federal, e com isso exercer a 

função supletiva e redistributiva da União em relação às demais esferas governamentais. 

Os repasses desses recursos ocorrem mediante três tipos de ações de transferência 

financeira: a permanente, a automática e a voluntária. Estes programas diferem segundo as 

características apresentadas abaixo: 



 
 

Plano Municipal de Educação - PME 

Jacundá - Pará 

123 
 

 Permanente – corresponde ao Salário Educação, criado em 1964, para financiar 

programas, projetos e ações na educação básica, inclusive educação especial. Para a 

composição deste recurso são reservados 2,5% das contribuições a Previdência Social da 

iniciativa privada. 

 Automáticas – são de caráter suplementar, determinadas por meio de leis específicas, 

sua forma de transferência e de prestação de contas. São exemplos dessa forma de 

transferências: o Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), Programa Nacional de 

Alimentação Escolar (PNAE), Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNAT), 

entre outros. 

 Voluntárias - são transferências que ocorrem, por meio de convênios, para o 

financiamento de projetos educacionais e depende de inúmeros fatores técnicos e políticos 

para sua operacionalização, são feitos, principalmente por meio do PAR Plano de Ações 

Articuladas. É o caso de convênio com o governo Federal do PROINFANCIA (Programa 

Nacional de Reestruturação e Aparelhagem da Rede Escolar Pública de Educação Infantil) , 

Brasil carinhoso, construção de quadras esportivas, equipamentos, entre outros. Convênio 

com o Governo do Estado pode ser citado o transporte escolar. 

Além desses recursos provenientes de transferências, existe o recurso vinculado que é 

o caso do FUNDEB ( Fundo De Desenvolvimento da Educação Básica), que é considerado a 

principal fonte de arrecadação na educação.   

A distribuição de tais recursos deve ser fiscalizada e controlada por órgão de 

fiscalização e controle. O Conselho de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB 

(CASC-FUNDEB) têm papel primordial nesse processo, por se tratar de uma criação 

obrigatória nas três esferas de governo (Federal, Estadual e Municipal) como está previsto na 

lei 11.494 e tem como principal função proceder ao acompanhamento e controle social sobre 

a distribuição, transferência e aplicação dos recursos do Fundo devendo atuar de forma 

autônoma e independente, ao mesmo tempo, de forma harmônica com os órgãos da 

administração pública local, abrindo a possibilidade de apontar as demais instâncias, falhas ou 

irregularidades eventualmente cometidas para que as autoridades no uso de suas prerrogativas 

legais adotem as providências que cada caso venha a exigir. 

Outro mecanismo de controle e fiscalização de distribuição de recurso público é o 

Conselho de Alimentação Escolar (CAE) responsável por acompanhar e fiscalizar diretamente 

o Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE). 
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O Conselho Municipal de Educação (CME) é considerado um dos grandes aliados da 

gestão educacional, uma vez que além de ser órgão fiscalizador, ele participa da elaboração de 

políticas públicas para a educação do município. 

 Além dos mecanismos de controle e fiscalização, o município de Jacundá tem 

implantado seu Fórum Municipal de Educação (FME), que além de se tornar um canal de 

comunicação entre sociedade e poder público local, atuará como responsável pelo 

monitoramento das metas do Plano Municipal de Educação. 

          Vejamos a seguir a realidade educacional do município de Jacundá a partir da análise 

dos quadros abaixo: 

 

Diagnóstico – Quadro I 

1- Nº de alunos do município na educação básica;     13.890 nº de alunos Porc. 

2- Nº de escolas que atendem alunos do município na educação básica; 47     

3- Nº de escolas em tempo integral que atendem alunos do município na 

educação infantil; 
2 249 2% 

4- Nº de escolas em tempo integral que atendem alunos do município no 

ensino fundamental; 
27 2.197 16% 

5- Nº de escolas em tempo integral que atendem alunos do município no 

ensino médio; 
0 0 0 

6- Nº de escolas que oferecem educação em tempo integral para 

educação básica no município. 
29   62% 

Fonte: Censo Escolar 2014 
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Quadro II 

1- Taxa de aprovação dos alunos dos anos iniciais do ensino fundamental; 91,9% 

 2- Taxa de reprovação dos alunos dos anos iniciais do ensino fundamental; 5,5% 

3- Taxa de distorção idade/ano dos alunos dos anos iniciais do ensino fundamental; 21% 

4- Taxa de aprovação dos alunos dos anos finais do ensino fundamental; 74,2% 

5- Taxa de reprovação dos alunos dos anos finais do ensino fundamental; 16% 

6- Taxa de distorção idade/ano dos alunos dos anos finais do ensino fundamental; 47% 

7- Taxa de aprovação dos alunos no ensino médio  71,6% 

8- Taxa de reprovação dos alunos do ensino médio 4,9% 

9- Taxa de distorção idade/ano dos alunos do ensino médio; 58% 

10- Resultado do IDEB de 2011 da educação básica;  ***** 

11- Resultado do IDEB de 2013 dos anos iniciais do ensino fundamental; 4,1 

12- Resultado do IDEB de 2013 dos anos finais do ensino fundamental; 3,4 

13- Resultado do IDEB de 2013 dos alunos do ensino médio, (Estado); 2,7 
Fonte: Censo Escolar 2014 

Quadro III - Projeção do IDEB para os próximos 04 anos 

IDEB 2015 2017 2019 2021 

Anos iniciais do Ensino Fundamental 3.9 4.2 4.5 4.9 

Anos finais do Ensino fundamental 4.2 4.5 4.8 5.0 

Ensino Médio 3.5 4.0 4.2 4.4 
Fonte: INEP 

Quadro IV-Evolução dos servidores, professores, alunos e escolas do município de Jacundá 

Ano Servidores Professores Alunos Escolas 

2011 458 617 12.461 48 

2012 496 657 12.173 47 

2013 546 652 10.992 37 

2014 571 671 10.605 39 

Fonte: Censo Escolar 2010 a 2014 e DRH/SEMED 

Quadro V - Levantamento de investimentos públicos em educação com base na receita corrente 

líquida; 

 

 

 

 

Fonte: Bálsamo Contabilidade. 

ANO % 

2010 32% 

2011 42% 

2012 40% 

2013 38% 
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Quadro VI – Aplicação das receitas de impostos e transferências vinculadas à educação 

Fonte: Departamento de Recursos Humanos /Secretaria Municipal de Educação. 

Quadro VII - Despesas com Educação no Município de Jacundá por Categoria Econômica e Elemento de Despesa - 2010 a 2013 (R$ 

1,00) 

Despesas Correntes Despesas de Capital  

Ano Pessoal % Outras % Sub total 
Obras e 

instalações 
% 

Equip. Mat 

permanente 
% Sub – Total Total Geral 

2010 R$15.673.005,37 92  R$1.195,083,08 7  R$16868,088,45  R$     - 0  R$ 23.213,10  1  R$ 23.213,10   R$16.891.301,55  

2011  R$19.826.182,43 70  R$6.609.084,93 23  R$26.435.267,36   R$851.239,97  3 
 

R$868.252,38  
4 

 

R$1.719.492,35  
 R$28.154.759,71  

2012  R$25.414.118,10 94  R$768.559,74 3  R$26.182.677,84   R$652.134,69  2  R$ 29.331,00  1  R$681.465,69   R$26.864.143,53  

2013  R$29.082.105,27 84  R$5.115.261,73 15  R$34.197.367,00   R$38.000,00  0,8  R$ 5.835,00  0,2  R$43.835,00   R$34.241.202,00  
Fonte: Anexo 11 - Comparativo das Despesas Autorizadas com as Realizadas, exercícios 2010,2011,2012,2013. Balancete das Despesas por período, exercícios 

2010,2011,2012,2013. Considerados valores brutos empenhados. 

Cod. INDICADOR 2010 2011 2012 2013 2014 

1.1 
Percentual de aplicação das receitas de impostos e transferências vinculadas a 

educação em MDE. (mínimo de 25% para estados, DF e municípios) 
34,41% 28,36 29,67% 31,33 

Em 

andamento 

1.2 
Percentual de aplicação do FUNDEB da remuneração dos profissionais do magistério 

(mínimo de 60%)  
60%   58% 70% 83% 

Em 

andamento 

1.3 
Percentual de aplicação do FUNDEB em despesas em MDE, que não remuneração do 

magistério (maxim0 de 40%) 
38.04% 37,89 30% 17% 

Em 

andamento 

1.4 Percentual de aplicação do FUNDEB não aplicadas no exercício (máximo 5%)  4,88% 4,11% 0,00% 0,00% 
Em 

andamento 
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O município de Jacundá atende uma demanda de 13.890 alunos distribuídos em 47 

escolas da rede municipal, estadual e privada de ensino. Deste total de alunos, 2% da 

Educação Infantil são atendidos com a educação em tempo integral em 02 escolas da rede 

municipal e 16% dos alunos do ensino fundamental tem o mesmo atendimento em 27 escolas 

da rede pública municipal. Neste sentido, pode-se observar que 62% das escolas públicas do 

município já oferecem a educação em tempo integral, o que pode se considerar um avanço 

significativo, haja vista o grande desafio que é oferecer a educação em tempo integral, uma 

vez que para conseguir tal feito é necessário contar com, além do aporte financeiro, as 

parcerias locais. 

Em termos de índice de aprovação, reprovação e distorção, observa-se que embora se 

tenha por um lado o índice de aprovação significativa no ensino fundamental I, 91,9%, o 

ensino fundamental II e médio por outro lado inspiram preocupação, pois ambos apresentam 

índice inferior a 75%. Somado a isso o quadro de distorção idade/ano é alarmante nos dois 

segmentos, 47% no ensino fundamental II e 58% no ensino médio.  

O resultado disso, ou seja, tanto do índice de reprovação e de distorção pode ser 

visualizado no IDEB/2013.  Enquanto o fundamental I esta próximo de alcançar a meta de 

2017, com seus 4,1 em 2013, o fundamental II além de não ter alcançado a meta de 2013 com 

seus 3,4, precisa aumentar seu desempenho em pelos menos 08 décimos para chegar na meta 

de 2015 que é 4,2. O ideal é que o desempenho dos alunos ultrapasse esses poucos décimos. 

Para tanto, compreende-se que é necessário criar estratégias ultra eficientes, o que depende de 

uma boa gestão financeira e de pessoal. O mesmo acontece com o ensino médio que com seus 

2,7 em 2013, que além de não consegui alcançar a meta de 2013 que era de 3,2, precisa 

aumentar seu desempenho em 08 décimos também. 

Entre 2010 a 2014 tivemos aumento de escolas públicas em número de 02 escolas e 

diminuição de 05 escolas públicas, o que não impediu o aumento de servidores e professores 

em relação ao número de alunos, melhorando inclusive a relação professor-aluno. Em 2010 

essa relação era de 20,1 alunos. Em 2014 essa relação caiu para 15,8. Além disso, a inclusão 

de 196alunos com necessidades educativas especiais em turmas regulares torna necessária a 

presença de um professor cuidador para as turmas que necessitam de um acompanhante. 

Somado a isso, a expansão de mais uma creche no município com atendimento integral exige 

a presença de 02 professores titulares em cada turma para ajudar a proporcionar o melhor 

atendimento às crianças de 01 a 03 anos, e consequentemente colaborar com a manutenção de 

um espaço acolhedor e educativo. 
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 Com base no levantamento de investimentos públicos em educação a partir da receita 

corrente líquida, observa-se que o município de Jacundá entre 2010 a 2013 fez investimento 

superior a 30%, chegando a fechar em 42% em 2011, tendo uma queda para 38% em 2013. 

Isso, entretanto, não impediu que em 2014, o município prosseguisse com a finalização das 

obras oriundas dos termos de compromissos via Plano de Ações Articuladas (PAR), ou seja, 

01 creche tipo C e 02 quadras poliesportivas escolares. 

 Quando se trata da aplicação dos 25% destinados a manutenção e ao desenvolvimento 

de ensino, o município vem aplicando acima do percentual postulado na legislação, chegando 

a aplicar 34,41% em 2010 com uma pequena queda em 2013 para 31,33%.  

 Com relação à aplicação dos recursos do FUNDEB na remuneração dos profissionais 

do magistério aumentou de 60% em 2010 para 83% em 2013, em virtude do aumento de 

professores na rede e a efetivação do Plano de Carreira aprovado em 2011. Por outro lado o 

que restou do recurso foi o mínimo para investir na despesa de MDE. Em virtude disso, a 

Prefeitura assumiu parte dos encargos sociais da área educacional em relação a despesa total 

com a Manutenção e Desenvolvimento do Ensino ( MDE). Em 2010, da despesa total de 

MDE, 92% foi com despesa de pessoal. Em 2013 com a elevação da receita para MDE, a 

despesa com pessoal caiu para 84%. O que se observa ainda é que o recurso sendo, a maior 

parte, aplicada em despesa com pessoal, encargo social e material de consumo (despesa 

corrente) inviabiliza o investimento de capital em educação, e isso implica na falta de um 

melhor atendimento na educação pública local.  

 

 

Meta 15: Oferecer educação em tempo integral em, no mínimo, 62% das escolas 

públicas, de forma a atender, pelo menos, 25% dos alunos da educação básica. 

 

 

Estratégias 

  

15.1 - Mobilizar os gestores escolares para ampliar os contatos com a comunidade, com vistas 

a disponibilizar os espaços comunitários para o desenvolvimento de atividades de integração, 

e garantir as condições necessárias à realização dessas atividades nas escolas da rede 

municipal de ensino; 

15.2 - Promover, com o apoio da União, a oferta de educação básica pública em tempo 

integral, por meio de atividades de acompanhamento pedagógico e multidisciplinares, 
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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 07 (sete) horas diárias 

durante todo o ano letivo, com a ampliação progressiva da jornada de professores em uma 

única escola; 

15.3 - Instituir, em regime de colaboração União e Estado, programa de construção e 

ampliação de escolas com padrão arquitetônico e de mobiliário adequado para atendimento 

em tempo integral, prioritariamente em comunidades pobres ou com crianças em situação de 

vulnerabilidade social; 

15.4 - Aderir em regime de colaboração com a União e Estado, programa nacional de 

ampliação e reestruturação das escolas públicas, por meio da instalação de quadras 

poliesportivas, laboratórios, inclusive de informática, espaços para atividades culturais, 

bibliotecas, auditórios, cozinhas, refeitórios, banheiros e outros equipamentos, bem como da 

produção de material didático e da formação de recursos humanos para a educação em tempo 

integral; 

15.5 - Fomentar a articulação da escola com os diferentes espaços educativos, culturais e 

esportivos e com equipamentos públicos, como centros comunitários, bibliotecas, praças, 

parques, museus, teatros, em parceria com o Centro de Cultura e Esportes Unificados de 

Jacundá (CEU); 

15.6 - Estimular a oferta de atividades voltadas à ampliação da jornada escolar de alunos (as) 

matriculados nas escolas da rede pública de educação básica por parte das entidades privadas 

de serviço social vinculadas ao sistema sindical, de forma concomitante e em articulação com 

a rede pública de ensino; 

15.7 - Atender às escolas do campo e de comunidades indígenas, ribeirinhas e quilombolas na 

oferta de educação em tempo integral, com base em consulta prévia e informada, 

considerando-se as peculiaridades locais; 

15.8 - Garantir em parceria com o Estado a educação em tempo integral para pessoas com 

deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação na 

faixa etária de 04 (quatro) a 17 (dezessete) anos, assegurando atendimento educacional 

especializado complementar e suplementar ofertado em salas de recursos multifuncionais da 

própria escola ou em instituições especializadas; 

15.9 - 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 e culturais; 
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15.10 - Promover fórum de debate para conscientizar, reconhecer e assumir a importância do 

Programa Mais Educação para a efetivação da educação integral. 

 

Meta 16: 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 

municipais para o IDEB: 

 

IDEB 2015 2017 2019 2021 

Anos iniciais do Ensino Fundamental 3.9 4.2 4.5 4.9 

Anos finais do Ensino Fundamental 4.2 4.5 4.8 5.0 

Ensino Médio  3.5 4.0 4.2 4.4 

 

Estratégias 

 

16.1 - Induzir processo contínuo de auto avaliação das escolas de educação básica, por meio 

da constituição de instrumentos de avaliação que orientem as dimensões a serem fortalecidas, 

destacando-se a elaboração de planejamento estratégico, a melhoria contínua da qualidade 

educacional, a formação continuada dos (as) profissionais da educação e o aprimoramento da 

gestão democrática; 

16.2 - Propor ações que visem atingir as metas do IDEB, diminuindo a diferença entre as 

escolas com os menores índices e a média nacional pré-estabelecida , garantindo equidade da 

aprendizagem; 

16.3 - Apoiar tecnicamente a gestão escolar mediante formação continuada, visando garantir  

a participação efetiva  da comunidade escolar no planejamento e na aplicação dos recursos, 

objetivando à ampliação da transparência e ao efetivo desenvolvimento da gestão 

democrática; 

16.4 - Informatizar integralmente a gestão das escolas públicas e da secretaria do Município, 

bem como participar de programa nacional de formação inicial e continuada para o pessoal 

técnico das secretarias de educação; 

16.5 - Promover, com especial ênfase, em consonância com as diretrizes do Plano Nacional 

do Livro e da Leitura, a formação de leitores e leitoras e a capacitação de professores e 

professoras, bibliotecários e bibliotecárias e agentes da comunidade para atuar como 

mediadores e mediadoras da leitura, de acordo com a especificidade das diferentes etapas do 

desenvolvimento e da aprendizagem; 
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16.6 - Estabelecer políticas de estímulos às escolas: premiações, melhorar a estrutura física 

das escolas, aquisição de materiais pedagógicos necessários, materiais de informática e 

audivisuais as escolas que melhorarem o desempenho no IDEB, de modo a valorizar o mérito 

do corpo docente, da direção e da comunidade escolar; 

16.7 - Contribuir com discussões sobre as mudanças curriculares e metodológicas, no ensino 

da educação básica, que contemplem, valorizem e respeitem a realidade de cada comunidade; 

16.8 - Assegurar que o currículo escolar, através de uma prática docente articulada e 

consistente, possa instrumentalizar os educandos com os conhecimentos básicos necessários a 

fim de que estes construam competências que atendam as exigências do mundo moderno; 

16.9 - Divulgar e discutir, anualmente os resultados das avaliações oficiais externas, 

incentivando a comunidade escolar a propor novas estratégias para a melhoria da educação 

local; 

16.10 - Assegurar que a proposta pedagógica de todos os níveis e modalidades de ensino 

possibilitem o desenvolvimento de práticas e conhecimentos que propiciem a formação ética e 

cidadã dos educandos; 

16.11- Garantir a quantidade de alunos para as turmas na Educação Básica,  reduzindo 

também o número de alunos em turmas que atendam educandos com deficiência, transtornos 

globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, conforme a regulamentação 

do sistema municipal de ensino; 

16.12 - Promover e executar projetos intersetoriais, propiciando a cultura da Paz com o intuito 

de garantir a integração física, moral e emocional dos educandos e educadores;  

16.13 - Incluir nas Propostas Pedagógicas das escolas de educação básica, conteúdos que 

abranjam as áreas comerciais, industriais, agrícolas e prestação de serviço com o intuito de 

despertar aptidões profissionais nos alunos; 

16.14 - Assegurar flexibilização e adaptações curriculares que garantam interação dos 

conteúdos básicos para a vida dos educandos; 

16.15 - Acompanhar e avaliar, com a participação da sociedade civil, Fórum Municipal de 

Educação e Conselho Municipal de Educação, Sindicato dos trabalhadores em educação do 

Estado do Pará, as políticas públicas na área de educação garantindo condições de 

continuidade das ações efetivas; 

16.16 - Assegurar a implantação de projetos que promovam a participação da comunidade, 

nas escolas de Educação Básica; 
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16.17- Assegurar a partir do  2º ano de vigência deste PME, a criação de um Departamento de 

Formação Continuada na Secretaria Municipal de Educação, com profissionais habilitados 

com o objetivo de atender as especificidades de formação em serviço dos profissionais da 

educação; 

16.18 - Mobilizar as famílias e setores da sociedade civil, articulando a educação formal com 

experiências de educação popular e cidadã, com os propósitos de que a educação seja 

assumida como responsabilidade de todos e de ampliar o controle social sobre o cumprimento 

das políticas públicas educacionais; 

16.19 - Assegurar e implementar  em  parceria com a Secretaria Municipal de Cultura 

Desporto e Lazer, ações cívico-culturais e recreativas, visando à interação e ao pleno 

desenvolvimento do educando; 

16.20-Contribuir com as discussões para desenvolver indicadores específicos de avaliação da 

qualidade da educação especial, bem como da qualidade da educação bilíngüe para surdos; 

16.21-Manter a eficácia do ensino aprendizagem e melhorar as práticas pedagógicas nos 

ambientes escolares, através de oficinas, minicursos e atendimento individualizado; 

16.22-Avaliar o aluno, em todo o seu processo de aprendizagem, considerando suas 

dificuldades e potencialidades como indicadores para a reorganização do ensino e da 

aprendizagem;  

16.23 - Articular as atividades pedagógicas cotidianas conforme a metodologia utilizada nas 

olimpíadas nacionais e aplicação das avaliações externas: Avaliação Nacional da 

Alfabetização (ANA), Provinha Brasil, Prova Brasil, Sistema Paraense de Avaliação 

Educacional (SISPAE), Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM); 

16.24 – Promover Fórum de discussão com os pais sobre as concepções de ensino,   

procedimentos metodológicos e processo de avaliação dos educandos;  

16.25 - Garantir apoio ―individual‖ para os alunos com deficiência, transtornos globais do 

desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação.  

16.26 - Garantir aos educadores valorização profissional através da implementação da jornada 

de 1/3 conforme a lei do piso: 

16.27 - Assegurar a manutenção da estrutura física das quadras poliesportivas visando o 

desenvolvimento do ensino e aprendizagem; 
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Meta 17: Assegurar condições, no prazo de 02 (dois) anos, para fortalecer a gestão 

democrática da educação, associada a critérios técnicos de mérito e desempenho e à 

consulta pública à comunidade escolar, no âmbito das escolas públicas, prevendo 

recursos e apoio técnico da União para tanto. 

 

Estratégias 

17.1 - Assegurar a construção do calendário escolar com a representatividade da comunidade 

escolar; 

17.2 - Fortalecer os conselhos escolares garantindo formações específicas para os 

conselheiros, assegurando condições de funcionamento e atuação dos mesmos; 

17.3 - Fortalecer os projetos políticos pedagógicos (PPP) nas escolas, com participação dos 

professores e do conselho escolar na sua (re) elaboração, sob orientação da secretaria 

municipal de educação, considerando as especificidades de cada escola; 

17.4 - Garantir formação aos conselheiros e condições para o funcionamento e atuação do 

Conselho Municipal de Educação, suas comissões e câmaras, assim como o Conselho do 

FUNDEB e Conselho de Alimentação Escolar; 

17.5 - Garantir na LOA (Lei Orçamentária Anual) recurso que possam assegurar o 

fortalecimento dos conselhos de controle social voltados à educação; 

17.6 - Promover concurso público a partir do 2º ano de vigência deste plano para o 

provimento dos cargos, a partir do planejamento da Prefeitura Municipal/Secretaria de 

Educação, 

17.7 - Promover cursos de qualificação para garantir aos servidores que já atuam a formação 

adequada ao exercício de suas funções, e cursos periódicos de capacitação em serviço para os 

servidores. 

17.8 - Propor e aprovar 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; 

17.9- Publicar a legislação e promover fóruns de debate a cerca dos méritos e critérios 

técnicos para o fortalecimento da gestão democrática nas unidades escolares do município. 

17.10 - Implementar ações de planejamento na secretaria municipal de educação para todas as 

escolas, com vistas ao provimento das vagas de docentes na rede de ensino, procurando 

reduzir o número de remoções e substituições no quadro de professores das escolas.  
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17.11 - Assegurar avaliação intelectual, a utilização periódica com ferramentas ou 

instrumentos para conhecer a situação administrativa, de pessoal e a infraestrutura das escolas 

da rede e da própria secretaria, e utilizar os resultados no planejamento da gestão educacional 

do município. 

17.12 - Acompanhar através do Conselho Municipal de Educação (CME), Conselho de 

Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB (CASC), Conselho de Alimentação Escolar 

(CAE) e Conselhos existentes, o gerenciamento dos recursos para a Educação no município e 

assegurar o cumprimento dos prazos de prestação de informações aos Tribunais de Contas e 

ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE).  

17.13 -Assegurar as condições necessárias para o planejamento democrático da aplicação dos 

recursos do FUNDEB e atuação do conselho responsável pelo controle social. 

17.14 - Promover atividades na rede municipal onde possa incentivar os gestores escolares a 

participarem de programas de qualificação voltados para a gestão escolar, assegurando as 

condições necessárias para que possam fazer a sua formação;  

17.15 - Fortalecer os órgãos colegiados do município: Conselho Municipal de Educação 

(CME), Conselho de Alimentação Escolar (CAE), Conselho de Acompanhamento e Controle 

Social (CACS), Fórum Municipal de Educação (FME), Fórum Municipal de Educação 

Infantil (FMEI) e Conselhos Escolares. 

17.16- Viabilizar a criação do Conselho de Transporte Escolar. 

17.17 - Implementar padrões de funcionamento para todas as escolas, inclusive com 

fornecimento de energia elétrica e água potável a partir da vigência deste plano; 

17.18 - Garantir e instituir o corpo administrativo e pedagógico, nas escolas do campo de 

acordo com a legislação vigente do Conselho Municipal de Educação. 

17.19 - Fazer gestão para que haja fiscalização efetiva das instituições públicas de ensino, 

quanto às condições de funcionamento de seus cursos e condições de trabalho de seus 

docentes e demais funcionários. 

17.20 - Garantir à educação a distância materiais escritos como parte integrante e essencial 

para eficácia desta modalidade de ensino. 

17.21 - Assegurar a partir da vigência deste plano municipal de educação que todas as 

construções de prédios escolares públicos e privados, estejam em conformidade com os 

requisitos básicos de infra-estrutura previstos para os alunos com dificuldades de locomoção: 

(rampas, alargamento de portas, banheiros adaptados, etc.) 
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17.22 - Assegurar a permanência e as condições necessárias para o funcionamento em rede do 

SIMAE (Sistema Integrado de Matrícula e Acompanhamento Escolar), na SEMED e nas 

unidades de ensino do Sistema Municipal de Ensino. 

17.23 - Assegurar junto ao Conselho Municipal de Educação (CME) a fiscalização das 

construções públicas e particulares, de creches, centros e Instituições de Educação Infantil, e 

garantir o cumprimento dos padrões básicos de qualidade; 

17.24 - Garantir, entre as metas dos Planos Plurianuais vigentes nos próximos dez anos, a 

previsão do suporte financeiro às metas constantes deste Plano Municipal de Educação; 

17.25 - Realizar Minicenso Educacional no primeiro ano de vigência deste plano em parceria 

com as Secretarias de Assistência Social e Secretaria de Saúde. 

 

META 18: Assegurar o investimento mínimo de 25% da receita resultante de impostos, 

de acordo com o artigo 212 da Constituição Federal para a educação pública municipal. 

 

Estratégias 

 

 

18.1–Estruturar a rede pública pertencente ao Sistema Municipal de Ensino de modo que, até 

o início do terceiro ano de vigência deste PME, 80%(oitenta  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; 

18.2 - Assegurar que todas as escolas do município atendam aos padrões de qualidade a serem 

estabelecidos conforme os Planos Nacional, Estadual e Municipal de Educação; 

18.3 - Realizar e divulgar estudos sobre os custos da educação básica nos seus diferentes 

níveis e modalidades, com base em parâmetros de qualidade, buscando a melhoria da 

eficiência e a garantia da qualidade do atendimento; 

18.4 - Assegurar ao professor pertencente ao Sistema Municipal de Ensino  o exercício  da sua 

carga horária, conforme estabelecido no edital  do  concurso público, assegurando  o 1/3 de 

hora atividade de acordo com a lei do piso. 

18.5 - Viabilizar articulações entre as redes de ensino público e privado, bem como entre os 

atores coletivos, movimentos sociais, organizações e setores produtivos da cidade, visando ao 



 
 

Plano Municipal de Educação - PME 

Jacundá - Pará 

137 
 

aperfeiçoamento da gestão, integração entre os níveis de ensino e, com isso, a melhoria de sua 

qualidade; 

18.6 - Buscar parcerias para garantir as condições de infraestrutura física necessárias para o 

funcionamento das escolas da rede municipal de ensino, considerando a acessibilidade 

arquitetônica dos ambientes;       

18.7 - Proporcionar o transporte adequado diário aos alunos do campo, regularmente 

matriculados na rede municipal de ensino de modo a garantir o acesso e permanência nas 

escolas e a redução dos índices de evasão escolar; 

18.8 - Garantir recursos pedagógicos por meio dos recursos dos programas educacionais para 

o desenvolvimento das práticas pedagógicas nas escolas; 

18.9 - Viabilizar, através de projetos, recursos financeiros junto à esfera federal e estadual 

com o objetivo da ampliação de vagas e melhoria da qualidade do ensino; 

18.10 - Consolidar um planejamento financeiro em parceria com a Rede Celpa para 

climatização das unidades de ensino da rede municipal; 

18.11 - Garantir em todas as escolas do município, em até 03 anos, a atualização cadastral 

mediante a Receita Federal dos Conselhos Escolares; 

18.12 - Implantar laboratórios de ciências e matemática em parceria com FNDE/PAR nas 

escolas da rede municipal de ensino, bem como a aquisição regular de insumos para a 

utilização nas práticas pedagógicas; 

18.13 - Garantir pelos órgãos competentes a formação de profissionais da educação para a 

coleta de informações, projeção de Estatísticas Educacionais, planejamento e avaliação; 

18.14 - Estabelecer parcerias com o MEC para ampliação e manutenção de laboratórios de 

informática pelo Programa Nacional de Tecnologia Educacional (PROINFO urbano e rural) 

nas escolas da rede municipal de ensino; 

18.15 - Consolidar um planejamento para construção, ampliação, adequação, reforma e/ou 

manutenção de unidades escolares para a implantação de bibliotecas na rede municipal de 

ensino, de acordo com a Lei 12.244/10; 

18.16 - Garantir condições necessárias para manutenção e funcionamento do Pólo da UAB no 

município, por meio do PAR/SIMEC/FNDE; 

18.17 - Disponibilizar para o DTC - departamento de tecnologia e computação, mobiliários e 

equipamentos adequados ao bom desempenho das atividades da SEMED e das escolas da rede 

municipal de ensino; 
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18.18 - Garantir em parceria como governo federal, organização não governamental e 

prefeitura municipal, recursos para aquisição de terrenos com padrão MEC/FNDE para 

adequação e/ou construção de unidades de ensino e SEMED; 

18.19 - Construir quadras poliesportivas cobertas padrão MEC/FNDE em todas as escolas do 

meio rural e urbano através do Plano de Ações Articuladas (PAR); 

18.20 - Garantir que os recursos descontados dos profissionais da educação destinados ao 

INSS sejam repassados mensalmente garantindo a aposentadoria dos profissionais em 

Educação no prazo legal; 

18.21 - Garantir emendas nas licitações dos transportes escolares, que suscitem o 

aperfeiçoamento dos motoristas, a responsabilidade da empresa quanto à efetiva garantia de 

transporte regular e de qualidade com monitores indicados pela comunidade enquanto não 

houver concurso público, fazendo o acompanhamento dos alunos no interior dos veículos; 

18.22 - Assegurar instalação de bens de utensílios eletrônicos em todas as escolas do meio 

rural, como: ventiladores ou central de ar, bebedouros, televisores, aparelhos de DVDs, data 

show, aparelhos científicos entre outros; 

18.23 - Fazer a divulgação da implementação dos cursos de ensino a distância através dos 

meios de comunicação do nosso município; 

18.24 - Garantir em parceria com o FNDE/MEC/PAR o funcionamento dos laboratórios de 

informática e a renovação dos equipamentos dos mesmos em no máximo 5 (cinco) anos 

,juntamente com profissionais habilitados em todas as escolas da rede municipal de ensino, 

com implementação contínua, adequando-os aos avanços tecnológicos e construindo novos 

espaços para a implementação do mesmo; 

18.25 - Buscar parceria com a Secretaria Municipal de Saúde para a realização nas escolas da 

rede pública de exame biométrico e nutricional para todos os alunos antes de iniciarem as 

atividades de Educação Física; 

18.26 - Garantir vigias para todas as escolas do Ensino Fundamental no período diurno e 

noturno; 

18.27- Garantir a formação continuada aos assistentes e auxiliares educacionais de acordo 

com as respectivas funções; 

18.28 - Garantir a aquisição de equipamentos de proteção individual (EPI) e de proteção 

coletiva (EPC) para segurança no trabalho dos profissionais de serviços gerais; 
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18.29 - Assegurar no município, 01 (um) nutricionista permanente no quadro funcional da 

SEMED, a qual possa estar realizando visitas e acompanhamentos nas escolas da rede 

pública; 

18.30 – Garantir mediante aporte financeiro, ajuda de custo para a formação dos trabalhadores 

em educação fora do município de Jacundá; 

18.31 - Assegurar a contratação de engenheiros e arquitetos para a realização dos projetos de 

construção e reformas das escolas municipais; 

18.32 - Consolidar um planejamento junto com as escolas para garantir a reforma contínua e 

manutenção das unidades escolares da rede municipal de ensino, como forma de melhorar o 

ambiente escolar e promover atividades voltadas à recreação, lazer e cultura; 

18.33 - Garantir a organização de um espaço para um Centro de Atendimento Educacional 

Especializado; 

18.34 - Buscar parcerias junto a Secretaria de Saúde e Secretaria de Assistência Social para 

garantir os profissionais que possam atender as necessidades do Centro de Atendimento 

Educacional Especializado como: psicopedagogo, psicólogo, fonoaudiólogo, psicomotricista 

educacional e outros; 

18.35 - Assegurar em parceria com a União, a aquisição de transporte escolar para atender a 

demanda do campo e o público alvo da Educação Especial, de acordo com as normas de 

segurança vigente e com os padrões de acessibilidade; 

18.36 - Garantir a alimentação de qualidade aos educandos atendidos na Educação Básica 

(escolas do campo e cidade) em âmbito municipal; com quantidade e qualidade que supra as 

necessidades específicas dos educandos nos estabelecimentos públicos e conveniados, com o 

devido acompanhamento nutricional através da colaboração financeira da União, do Estado e 

Município; 

18.37 - Buscar parceria junto do FNDE/PAR para garantir a partir deste plano, padrões de 

funcionamento com fornecimento de energia elétrica e água potável e saneamento básico; 

para todas as escolas, pertencentes ao Sistema Municipal de Ensino; 

18.38 - Assegurar mediante a análise e aprovação da Secretaria Municipal de Educação 

através de um projeto pedagógico com atividades desportivas, a disponibilização de 20 horas 

adicionais para TD (Treinamento Desportivo) aos professores de Educação Física das escolas 

do Ensino Fundamental do 6º ao 9º ano; 
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18.39 - Elaborar critérios para aprovação do Projeto Pedagógico com atividades desportivas 

das escolas do Ensino Fundamental do 6º. ao 9º ano, juntamente com os professores de 

Educação Física e a Secretaria Municipal de Educação; 

18.40 - Garantir anualmente no Calendário Escolar a realização dos Jogos Estudantis 

Jacundaenses (JEJ‘S); 

18.41 - Buscar parceria junto ao governo federal e estadual para a implantação de Centro de 

Atendimento e Apoio aos educandos e educadores com dependência química; 

18.43 - Incentivar a implantação de empresas juniores nas Unidades Escolares que trabalham 

com Educação Profissional, possibilitando aos alunos aplicarem pedagogicamente os 

conhecimentos técnicos adquiridos, tendo como foco o empreendedorismo, subsidiando a 

relação teoria e prática;  

18.44 - Garantir transporte gratuito para todos os estudantes da educação do campo, mediante 

renovação e padronização integral da frota de veículos, de acordo com especificações 

definidas pelo Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial 

(Inmetro), por meio de financiamento compartilhado, com participação complementar da 

União às necessidades dos entes federados, visando a reduzir a evasão escolar e o tempo 

médio de deslocamento, a partir de cada situação local; 

18.45 - Garantir a implantação do Departamento de Educação Especial na Secretaria de 

Educação, para atendimento aos programas, projetos e planejamentos da Educação Especial e 

Inclusiva; 

18.46 - Em parceria com o MEC e Secretaria de Cultura e Ong's, ampliar as possibilidades de 

acesso a livros didáticos falados, em braile e em caracteres ampliados, bem como a outros 

materiais, equipamentos e programas que possibilitem o uso destes recursos; 

18.47 - Articular junto a Secretaria Municipal de Assistência Social e Secretaria Municipal de 

Saúde, a aquisição de cadeiras de roda adaptadas para os alunos com deficiência física; 

18.48 - Adquirir em parcerias com o MEC, mobiliário, equipamentos, softwares e programas 

específicos para a área de Educação Especial e Inclusiva para equipar os laboratórios de 

informática; 

18.49 - Garantir nas unidades de ensino apoio de um cuidador para auxiliar o aluno com 

deficiências múltiplas (quando necessário), apoiando-os nas atividades de higiene, 

alimentação, locomoção, etc;  

18.50 - Estabelecer mecanismos de cooperação entre órgãos governamentais e não 

governamentais para o desenvolvimento de programas de qualificação profissional para os 



 
 

Plano Municipal de Educação - PME 

Jacundá - Pará 

141 
 

alunos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento, altas habilidades e 

superdotação, promovendo sua inserção no mercado de trabalho; 

18.51 - Estabelecer cooperação com as áreas de saúde e assistência social, para tornar 

disponível órteses, próteses, óculos e cirurgias para educandos com deficiência, assim como o 

atendimento educacional especializado; 

18.52 - Implantar em parceria com MEC/FNDE, programas de atendimento aos alunos com 

altas habilidades ou superdotação, nas áreas artísticas, intelectuais ou psicomotoras, dentre 

outros; 

18.53 - Garantir a inclusão do ensino de LIBRAS com profissional qualificado em todos os 

níveis e modalidades de ensino da rede pública em âmbito municipal; 

18.54 - Assegurar, durante a vigência deste Plano, a participação dos professores da rede 

municipal de ensino, na escolha do livro didático, de forma que o mesmo esteja em 

consonância com o Projeto Político-Pedagógico da unidade escolar; 

18.55 -Buscar parcerias intersetoriais para criar a partir do 2º ano de vigência deste PME, 

através do Departamento de Estatística da Secretaria de Educação, um Banco de Dados 

(Minicenso), observando questões referentes à evasão, reprovação, aprovação, distorção 

idade-ano/série, desempenho nas avaliações externas, diagnóstico sócio-econômico e outros 

elementos que possam servir de futuras intervenções no campo das políticas públicas no 

município; 

18.56 - Buscar parcerias com os sindicatos do comércio e indústria para a inclusão no 

mercado de trabalho de alunos da EJA com deficiência, transtornos globais do 

desenvolvimento, altas habilidades e superdotação; 

18.57 - Estabelecer parceria com a Secretaria Municipal de Saúde e Ministério da Saúde para 

a implantação no município do Programa OLHAR BRASIL para atendimento periódico aos 

alunos com baixa visão das unidades do Sistema Municipal de Ensino; 

18.58 - Efetivar o diálogo intersetorial necessário entre comércio, indústria, e órgãos 

municipais, garantindo a permanência do estudante trabalhador nas salas de aula; 

18.59 - Articular em parceria com a Secretaria Municipal de Assistência Social, ações de 

cidadania para expedição de documentos aos alunos pertencentes à rede pública de ensino que 

necessitam desse atendimento; 

18.60 - Assegurar o fortalecimento dos Conselhos Escolares e/ou outras formas de 

participação da comunidade escolar através de ações viabilizadoras de recursos, visando a 
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melhoria de funcionamento nas instituições de ensino para o enriquecimento das 

oportunidades educativas e dos recursos pedagógicos, bem como à gestão democrática; 

18.61 - Garantir a implantação e funcionamento do Programa da Estimulação Precoce 

(interação educativa adequada) para atender crianças de 0 a 05 anos com diagnóstico de 

deficiência e transtorno global do desenvolvimento; 

18.62 - Possibilitar a quantidade máxima de alunos para as turmas que possuem alunos com 

deficiência e transtornos globais do desenvolvimento, de acordo com a resolução 03/2010 do 

Conselho Municipal de Educação; 

18.63 - Garantir a publicização do plano de carreira para os profissionais da educação na rede 

municipal de ensino; 

18.64 - Implementar  políticas de formação continuada para os professores que atuam na 

educação infantil (creches e pré-escolas), no ensino fundamental e na educação de jovens e 

adultos (EJA), assegurando as condições necessárias para que possam fazer a sua formação 

em serviço; 

18.65 - Garantir 1/3 da jornada de trabalho para a hora atividade dos profissionais do 

magistério, da Educação Básica da rede municipal de Ensino; 

18.66 - Buscar convênios para garantir Plano de Saúde para os profissionais da educação com 

desconto em folha; 

18.67 - Assegurar mediante aporte financeiro a implantação do créd-leitura aos trabalhadores 

em educação para que os mesmos ampliem o seu acervo bibliográfico; 

18.65 – Garantir no primeiro ano de vigência deste plano, adicional de insalubridade e 

periculosidade para os trabalhadores em Educação como prevê o Regime Jurídico Único 

(RJU); 

18.68 - Assegurar a participação dos trabalhadores em educação nos congressos, fóruns, 

seminários educacionais a nível intermunicipais, interestaduais e internacionais; 

18.69 - Promover fóruns e seminários para toda a comunidade escolar para temáticas 

referentes à educação; 

18.70- Fortalecer e ampliar a parceria com a SEDUC e 4ª URE de Marabá a oferta de Ensino 

Médio nas comunidades rurais de acordo com a demanda (Ensino Modular e/ou regular); 

18.71 - Criar projetos e/ou programas de reforço escolar com Ênfase no Letramento, 

garantindo maior possibilidade de acesso e permanência com sucesso em todos os níveis e 

modalidades de ensino do sistema municipal de ensino; 



 
 

Plano Municipal de Educação - PME 

Jacundá - Pará 

143 
 

18.72 - Estabelecer parcerias com instituições superiores e/ou técnicas para atendimento com 

cursos profissionalizantes para a comunidade municipal, incluindo as comunidades indígenas 

e ribeirinhas, sendo nas áreas de informática, marcenaria, mecânica, eletrônica, computação, 

artesanato, eco-turismo, gestão ambiental, saúde caseira e agricultura familiar, visando com 

isso, beneficiamento e a auto-sustentação; 

18.73 - Estabelecer permanente acompanhamento e adequação dos cursos ofertados no 

município, verificando a legalidade para o atendimento no município; 

18.74 - Buscar parcerias intersetoriais competentes a fim de oportunizar para que os alunos de 

baixa renda do município tenham acesso aos cursos profissionalizantes; 

18.75 - Regulamentar a oferta da Educação Profissional no município e otimizar a capacidade 

instalada na rede de instituições de Educação Profissional, de modo a triplicar, a cada cinco 

anos, a oferta de cursos básicos atendendo às peculiaridades regionais, destinados à população 

que está sendo excluída do mercado de trabalho, sempre associados a Educação Básica, sem 

prejuízo de que a sua oferta seja conjugada com ações para a elevação da escolaridade;. 

18.76 - Articular junto aos órgãos competentes para que seja assegurada e ampliada a oferta 

de Ensino Superior Público e gratuito no município de acordo com a demanda local. 

18.77 -Garantir a construção de um centro de atendimento para alunos com surdez onde possa 

ser ofertado curso de LIBRAS para os profissionais da educação, órgãos públicos e 

comunidade em geral; 

18.78 - Garantir transporte escolar para os alunos do campo que estudam na cidade; 

18.79 - Garantir a construção de centro de convenção e um espaço para eventos no município 

em parceria com o governo federal, estadual, municipal e entidades privadas. 

18.80 - Garantir um monitor nos transportes escolares, a fim de auxiliar nos serviços 

referentes ao processo de condução dos educandos; 

18.81 - Garantir a construção de salas de recursos multifuncionais em todas as escolas; 

18.82 - Garantir a construção de escolas conforme padrão MEC/FNDE nos bairros existentes 

conforme demanda ainda nos bairros novos a partir do segundo ano de vigência deste plano; 

18.83 - Garantir a construção do prédio sede da secretaria municipal de educação em parceria 

com o governo federal, estadual e municipal; 

18.84 - Garantir a aquisição de transporte próprio da SEMED, para realizar o 

acompanhamento in loco dos trabalhos pedagógicos/administrativos junto as escolas do 

campo; 
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IV - ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE 

EDUCAÇÃO 

 

 O Plano Municipal de Educação de Jacundá –PME, elaborado  para  o  decênio  2015 

– 2025,  representa  o  instrumento  norteador  da educação municipal para o período de 10 

(dez) anos, sendo necessária a previsão e o  estabelecimento de  mecanismos  de  

acompanhamento e  de  avaliação  que possibilitem  ao  sistema  educacional  o  cumprimento  

das metas  e  estratégias estabelecidas para esse decênio.  

 A organização e sistematização deste PME  agrega um  elenco de  ações estratégicas  

integradas,  a  serem  implementadas  no  decorrer  desses  anos, tendo como  foco  a  

qualidade  na  Educação  Básica  do  Município,  do  Estado  e conseqüentemente do país. 

Assim, o seu acompanhamento, caberá a Secretaria Municipal de Educação, ao Conselho 

Municipal de Educação e ao Fórum Municipal de Educação onde serão realizadas 

periodicamente ações estratégicas de acompanhamento como seminários municipais e 

audiências públicas sob a coordenação do Fórum Municipal de Educação, tendo em vista o 

monitoramento da execução do PME.    

 A Secretaria Municipal de Educação, órgão responsável pela gestão da política 

pública de educação, compete cumprir, monitorar e avaliar o cumprimento das metas e 

estratégias do PME, assim como garantir o suporte técnico e administrativo para as ações do 

Fórum Municipal de Educação, fortalecendo o regime de colaboração. 

 Ao Conselho Municipal de Educação cabe, enquanto órgão normativo do sistema 

acompanhar e avaliar a execução do Plano Municipal de Educação bem como atuar 

juntamente com o Fórum Municipal de Educação. 

 Ao Fórum Municipal de Educação cabe, acompanhar e avaliar a implementação do 

Plano Municipal de Educação, bem como acompanhar, junto a Câmara Legislativa, a 

tramitação de projetos referentes à política municipal de educação em especial a do Projeto de 

Lei do Plano Municipal de Educação, definido no artigo 214 da CF, com alterações da 

Emenda 59/2009 de Constituição Federal. 
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 Após dois anos da aprovação do PME, pretende-se que seja realizada a primeira 

avaliação externa junto às representações da Secretaria Municipal de Educação, Conselho 

Municipal de Educação e Fórum Municipal de Educação, por meio do  qual  serão  planejadas  

avaliações  bianuais para  que  sejam realizadas as devidas adequações, em tempo hábil para o 

cumprimento das metas e estratégias na efetivação das políticas públicas educacionais do 

município.  

 A implantação com sucesso do Plano Municipal de Educação - PME no município de 

Jacundá depende não somente da mobilização e vontade política, das forças sociais e 

institucionais, mas também de mecanismos e instrumentos de acompanhamento e avaliação 

nas diversas ações a serem desenvolvidas no ensino, durante os dez anos de sua vigência. 

 As metas e as estratégias deste Plano, somente poderão ser alcançadas 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. Sua aprovação pela 

Câmara Municipal, o acompanhamento e a avaliação será feito através da Secretaria 

Municipal de Educação, Conselho Municipal de Educação e do Fórum Municipal de 

Educação,  a fim de que a educação produza a grande mudança no panorama do 

desenvolvimento educacional da inclusão social e da cidadania plena.  

 É fundamental que a avaliação seja efetivamente realizada, de forma contínua e que o 

acompanhamento seja 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, a execução 

do PME: 

1. Aferição quantitativa: que controle estatisticamente o avanço do atendimento das 

metas, observando-se os prazos estabelecidos ano a ano; 

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 PME. 

 Além destes mecanismos, os instrumentos de avaliação, instituídos como o SAEB – 

Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica, o ENEM – Exame Nacional do Ensino 

Médio, o Censo Escolar e os dados do IBGE, são subsídios e informações necessárias ao 
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acompanhamento e à avaliação do PME, os quais devem ser analisados e utilizados como 

meio de verificar se as prioridades, metas e estratégias propostos no PME estão sendo 

atingidos, bem como se as mudanças necessárias estão sendo implementadas. 

 O melhor mecanismo de acompanhamento é a própria sociedade, por meio da 

organização de seus sujeitos. Se alguma meta não está sendo alcançada ou alguma ação não 

implementada, será necessário retomar a decisão, estudando as causas do fracasso, ou 

redimensionar o PME quanto a elas. Em outras palavras: sendo o PME uma lei, ela precisa 

estar sempre viva na consciência da população e na preocupação de legisladores e executores. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUNDÁ 
 

 

 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

DEPARTAMENTO DE ESTATÍSTICA  

 

 

DADOS NECESSÁRIOS PARA A CONSTRUÇÃO DE PROPOSTA DE METAS E 

ESTRATÉGIAS DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - (PME) 
 

 

Meta : Universalizar, até 2016, a Educação Infantil na pré-escola para crianças de 4 a 5 

anos de idade e ampliar a oferta de educação infantil em creches de forma a atender 

bianualmente 5% das crianças de até 3 anos, totalizando no mínimo 25% até o final da 

vigência deste PME. 
 

1- População de 4 a 5 anos residente no município; 2.128 Porcent. 

2- População de 4 a 5 anos matriculada na pré-escola; 1.476 70% 

3- População de 4 a 5 anos fora da pré-escola 652 30% 

4- Nº de escolas no município que atendem a população de 4 a 5 anos na 

pré-escola; 
25   

 

5- Projeção da população de 4 a 5 anos até 2025: 

 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

2.161 2.195 2.227 2.260 2.293 2.326 2.359 2.392 2.425 2.458 2.491 

 

6- População de 0 a 3 anos residente no município;   4.276 Porcent. 

7- População de 0 a 3 anos matriculada na creche     392 9% 

8- População de 0 a 3 anos fora da creche;       3.884 91% 

9- Número de creches no município;       6   

 

10- Projeção da população de 0 a 3 anos até 2025: 

 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

4.352 4.422 4.496 4.567 4.640 4.712 4.785 4.857 4.930 5.002 5.074 
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Meta : Universalizar o ensino fundamental de 9 anos para toda a população de 6 a 14 

anos e garantir que pelo menos 70% dos alunos concluam essa etapa na idade 

recomendada, até o último ano de vigência deste PME. 

 

1- População de 6 a 14 anos residente no município;   10.611 Porcent. 

2- população de 6 a 14 anos matriculada no ensino fundamental; 6.688 63% 

   
3- População de 6 a 14 anos fora da escola de ensino fundamental; 3.923 37% 

4- Nº de escolas que atendem a população de 6 a 14 anos no ensino 

fundamental; 
41   

Fontes: IBGE -Censo Demográfico 2010 , com projeções até 2014.Dados estimados até 2025 (Censo 

2013 -SEDUC) e censo Escolar 2014. 5- Projeção da população de 6 a 14 anos até 2025. 

 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

10.817 11.004 11.203 11.394 11.591 11.784 11.979 12.173 12.368 12.562 12.756 

 

 

Meta : Contribuir com políticas públicas de parcerias junto ao Governo do Estado, 

através da 4ª Unidade Regional de Ensino - URE/SEDUC Secretaria Estadual de 

Educação, para universalizar, até 2016, o atendimento escolar para toda a população de 

15 a 17 anos e elevar, até o final do período de vigência deste PME, a taxa líquida de 

matrículas no ensino médio para 85%. 

 

1- População de 15 a 17 anos residente no município;   3.580 Porcent. 

2- População de 15 a 17 anos matriculada no ensino médio   1.045 29% 

3- População de 15 a 17 anos fora da escola de ensino médio; 2.535 71% 

4- Nº de escolas que atendem a população de 15 a 17 anos no ensino médio; 5   

 

5- Projeção da população de 15 a 17 anos até 2025. 

 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

3.621 3.668 3.711 3.756 3.800 3.845 3.889 3.933 3.978 4.022 4.066 

 

 

Meta : Universalizar, para a população de 4 a 17 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. 

 

1- População de 4 a 17 anos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e 

altas habilidades ou superdotação matriculada na rede regular de ensino; 
196 

2- Nº de escolas com salas multifuncionais;     5 
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Meta : Alfabetizar todas as crianças, no máximo, até o 3° (terceiro ) ano do ensino 

fundamental. 

 

1- População de 6 a 8 anos residente no município;   3.393 Porc. 

2- População de 6 a 8 anos matriculada no ensino fundamental; 1.988 59% 

3- População de 6 a 8 anos fora da escola de ensino fundamental; 1.405 41% 

6- Nº de escolas que atendem o ensino fundamental;   41   

7- Nº de escolas que atendem o ensino fundamental do 1º ao 3º ano ; 
  

38   

 

8- Projeção da população de 6 a 8 anos até 2025. 

 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

3.485 3.561 3.648 3.728 3.812 3.894 3.977 4.059 4.142 4.225 4.307 

 
Fonte: IBGE -Censo Demográfico 2010 , com projeções até 2014. Dados estimados até 2025 (Censo 2013 -

SEDUC). Censo Escolar 2014. 

 

Meta : Oferecer educação em tempo integral em, no mínimo, 62% das escolas públicas, 

de forma a atender, pelo menos, 25% dos alunos da educação básica. 

 

1- Nº de alunos do município na educação 

básica;     13.890 

nº de 

alunos Porc. 

2- Nº de escolas que atendem alunos do município na educação 

básica; 
47 

  
  

3- Nº de escolas em tempo integral que atendem alunos do município 

na educação infantil; 
2 249 2% 

4- Nº de escolas em tempo integral que atendem alunos do município 

no ensino fundamental; 
27 

2.197 16% 

5- Nº de escolas em tempo integral que atendem alunos do município 

no ensino médio; 
0 

    

6- Nº de escolas que oferecem educação em tempo integral para 

educação básica no município. 
29 

  
62% 
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Meta : 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 

municipais para o IDEB ( índice da Educação Básica)b. 

 

IDEB         2015 2017 2019 2021 

Anos iniciais do Ensino Fundamental 3.9 4.2 4.5 4.9 

Anos finais do Ensino fundamental 4.2 4.5 4.8 5.0 

Ensino Médio       3.5 4.0 4.2 4.4 

 

1- Taxa de aprovação dos alunos dos anos iniciais do ensino fundamental; 91,9% 

 2- Taxa de reprovação dos alunos dos anos iniciais do ensino fundamental; 5,5% 

3- taxa de distorção idade/ano dos alunos dos anos iniciais do ensino fundamental; 21% 

4- Taxa de aprovação dos alunos dos anos finais do ensino fundamental; 74,2% 

5- Taxa de reprovação dos alunos dos anos finais do ensino fundamental; 16% 

6- taxa de distorção idade/ano dos alunos dos anos finais do ensino fundamental; 47% 

7- taxa de aprovação dos alunos do ensino médio     71,6% 

8- taxa de reprovação dos alunos do ensino médio   4,9% 

9- Taxa de distorção idade/ano dos alunos do ensino médio; 58% 

10- Resultado do IDEB de 2011 da educação básica;   ***** 

11- Resultado do IDEB de 2013 dos anos iniciais do ensino fundamental; 4,1 

12- Resultado do IDEB de 2013 dos anos finais do ensino fundamental; 3,4 

13- Resultado do IDEB de 2013 dos alunos do ensino médio, (Estado); 3,6 

 
 Fontes: IBGE -Censo Demográfico 2010 , com projeções até 2014.Dados estimados até 2024 (Censo 2013 -

SEDUC). Instituto de Pesquisa Anísio Teixeira -INEP. Censo escolar 2013. Censo Escolar 2014 

 

Meta : 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 

município e dos mais pobres e igualar a escolaridade média entre os negros e não negros 

declarados à Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 

 

1- Levantamento da população de 18 a 29 anos residente no município; 13.817 

 

2- Levantamento da população declarada de negros e não negros; 

 

Negros Não negros 

38.299 13.061 

 

3- Levantamento da população de 18 a 29 anos declarada de negros e não negros; 

 

Negros Não negros 

9.102 3.045 
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4- Levantamento da população de 18 a 29 anos matriculada; 1.235 

5- Levantamento da população de 18 a 29 anos fora da escola sem concluir a 

educação básica ; 
11.434 

 

Meta : Elevar a taxa de alfabetização da população com 15 anos ou mais de 74% para 

85 %  até o final da vigência do PME. 

 

1- População de 15 anos ou mais residente no município;   36.549   

2- Levantamento da população de 15 anos ou mais alfabetizadas neste 

município 
18.672   

3- Taxa de alfabetismo da população de 15 anos ou mais residente no 

município; 
51%   

2- Levantamento da população de 15 anos ou mais analfabeta neste município. 17.877 
 

4- Taxa de analfabetismo da população de 15 anos ou mais residente no 

município; 
49% 

 

5- População de 15 anos ou mais matriculada;     4.534 13% 

6- População de 15 anos ou mais fora da escola;     32.015 87% 
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7- Projeção da população de 15 anos ou mais até 2025: 

 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

37.121 37.679 38.247 38.247 39.374 39.936 40.501 41.064 41.628 42.192 42.756 
Fonte: IBGE -Censo Demográfico 2010 , com projeções até 2014.Dados estimados até 2024 (Censo 

2013 -SEDUC) e Censo Escolar 2014.  

 

Meta : Contribuir com ações que visem oferecer, no mínimo, 25% das matrículas de 

educação de jovens e adultos, nos Ensinos fundamental e médio, na forma integrada à 

educação profissional. 

 

1-  Nº de alunos matrículados na EJA       1.270 

2- Nº de alunos matrículados na EJA fundamental   1.235 

3- Nº de alunos matrículados no EJA no ensino médio   35 

4- Nº de alunos matrículados no EJA Educação Profissional   0 

5- População de 15 anos ou mais fora da escola   32.015 
  Fonte: IBGE - Censo demográfico 2010, com projeções até 2014. 

 

Nº de matrículas na educação profissional na esfera estadual, 

federal, privada e sistema S 
Estadual  Privada Federal 

              0 209 462 
 Fonte: Escola profissionalizante IMPACTO e Secretaria Municipal de Industria, Comércio e 

Agronegócio. 

 

3-  Projeção de oferta de vagas na educação profissional técnica de nível médio, pelo 

menos 50% de gratuidade na expansão de vagas. 

 

Meta : Elevar a taxa bruta de matrícula na educação superior para 8% e a taxa líquida 

para 23% da população de 18 a 24 anos, assegurando a qualidade da oferta no segmento 

público na vigência do plano. 

 

1- População de 18 a 24 anos residente no município 8.548 Porcentagem 

2- Nº de alunos matrículados na educação superior 366 4% 

3- Nº de instituições de educação superior no município 1   

4-  População residente no município com educação superior 744   

Fonte: IBGE Censo demográfico 2010 com projeção para 2014. Dados fornecidos pela secretaria local do 

Centro Universitário Internacional (UNINTER), Coordenação da Plataforma Freire local. Departamento de 

Estatística (SEMED). 
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7- Projeção de oferta de educação superior 

 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

8.688 8.822 8.960 9.096 9.233 9.369 9.506 9.643 9.779 9.916 10.052 

  

1- Nº  de doutores           1 

2- Nº de mestres           12 

3- Nº de população sem pós graduação stricto sensu   5.063 

 
Fonte: IBGE -Censo Demográfico 2010 , com projeções até 2014.Dados estimados até 2025 (Censo 

2013 -SEDUC). Censo Escolar 2014.  

 

Meta : Garantir, em regime de colaboração entre a União, o Estado e o Município, no 

prazo de 1 ano de vigência deste PME, política nacional de formação dos profissionais 

da educação de que tratam os incisos I, II, III do caput do  art.61 da Lei nº 9.394, de 20 

de dezembro de 1996, assegurando que  todos os professores e as professoras da 

educação básica possuam   formação específica de nível superior,obtida em curso de 

licenciatura na área de conhecimento em que atuam. 

 

1- Nº de profissionais da educação com formação inicial   307 

 

Meta : Formar, em nível de pós graduação, de 11% à 75% dos professores da educação 

básica, até o último ano de vigência deste PME, e garantir a todos(as) os (as)  os 

profissionais da educação básica  formação continuada em sua área de atuação, 

considerando as necessidades, demandas e contextualizações dos sistemas de ensino. 

 

1- Nº de professores da educação básica; 643 

2- Nº de professores que atuam na educação básica com curso de pós graduação stricto 

ou lato sensu em área de atuação; 
121 

3- Nº de professores que atuam na educação básica sem curso de pós graduação stricto  

ou lato sensu em área de atuação; 
522 

 
FONTES : Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) 2010, com projeções para 2014. Censo Escolar 

2013 - SEDUC. Censo Escolar 2014. Dados Estatísticos 2014 SEMED. 

 

 

Meta : Assegurar condições, no prazo de 02 (dois) anos, para fortalecer a gestão 

democrática da educação, associada a critérios técnicos de mérito e desempenho e à 

consulta pública à comunidade escolar, no âmbito das escolas públicas, prevendo 

recursos e apoio técnico da União para tanto. 
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Quadro IV- Evolução dos servidores, professores, alunos e escolas do município de 

Jacundá 

 

Ano Servidores  Professores  Alunos  Escolas  

2011 458 617 12.461 48 

2012 496 657 12.173 47 

2013 546 652 10.992 37 

2014 571 671 10.605 39 

2015 588 658 10.418 39 

   Fonte: Censo Escolar 2010 a 2014 e DRH/SEMED 

 

META : Assegurar o investimento mínimo de 25% da receita resultante de impostos, de 

acordo com o artigo 212 da Constituição Federal para a educação pública municipal. 
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Quadro V - Levantamento de investimentos públicos em educação com base na receita  

corrente líquida; 

 

ANO % 

2010 32% 

2011 42% 

2012 40% 

2013 38% 

 Fonte: Bálsamo Contabilidade 

Quadro VI – Aplicação das receitas de impostos e transferências vinculadas à educação 

 

Fonte: Departamento de Recursos Humanos (SEMED) 

Cod. Indicador  2010 2011 2012 2013 2014 

1.1 
Percentual de aplicação das receitas de impostos e  transferências vinculadas a 

educação em MDE. (mínimo de 25% para estados, DF e municípios) 
34,41% 28,36 29,67% 31,33 

Em 

andamento 

1.2 
Percentual de aplicação do FUNDEB da remuneração dos profissionais do magistério 

(mínimo de 60%)  
60%   58% 70% 83% 

Em 

andamento 

1.3 
Percentual de aplicação do FUNDEB em despesas em MDE, que não remuneração do 

magistério (maxim0 de 40%) 
38.04% 37,89 30% 17% 

Em 

andamento 

1.4 Percentual de aplicação do FUNDEB não aplicadas no exercício (máximo 5%)  4,88% 4,11% 0,00% 0,00% 
Em 

andamento 
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Quadro VII - Despesas com Educação no Município de Jacundá por Categoria Econômica e Elemento de Despesa - 2010 a 2013 (R$ 

1,00) 

DESPESAS CORRENE DESPESAS DE CAPITAL 

ANO Pessoal % Outras % Sub-total 
Obras e instalações % 

Equipamento 

Mat permanente % Sub – Total Total Geral 

2010 R$ 15.673.005,37 92  R$1.195,083,08 7  R$16868,088,45  R$        - 0 R$ 23.213,10 1 R$ 23.213,10 R$16.891.301,55 

2011 R$ 19.826.182,43 70 R$ 6.609.084,93 23 R$ 26.435.267,36 R$ 851.239,97 3 R$ 868.252,38 4 R$1.719.492,35 R$28.154.759,71 

2012 R$ 25.414.118,10 94 R$ 768.559,74 3 R$ 26.182.677,84 R$ 652.134,69 2 R$ 29.331,00 1 R$ 681.465,69 R$6.864.143,53 

2013 R$ 29.082.105,27 84 R$ 5.115.261,73 15 R$ 34.197.367,00 R$ 38.000,00 1 R$ 5.835,00 0 R$ 43.835,00 R$4.241.202,00 

Fonte: Anexo 11 - Comparativo das Despesas Autorizadas com as Realizadas, exercícios 2010,2011,2012,2013. Balancete das Despesas por período, exercícios 

2010,2011,2012,2013. Considerados valores brutos empenha
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