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ATO DE SANÇÃO 
 
 
 

 
O MUNICÍPIO DE ANAPU, neste ato representado pelo Prefeito 

Municipal Senhor AELTON FONSECA SILVA, no uso de sua atribuição legal, 

notadamente conferida por Lei Municipal, sanciona expressamente o Projeto de 

Lei nº 013/2018, aprovado pela Nobre Casa Legislativa em sessão plenária. 

  

Outrossim, determino que o Secretário Municipal de Administração 

diligencie no sentido de publicar imediatamente a Lei nº 294/2018 (anexa), a qual 

“DISPÕE SOBRE A SUBSTITUIÇÃO DO ANEXO DE METAS E ESTRATÉGIAS 

DA LEI MUNICIPAL Nº 235, DE 15 DE JUNHO DE 2015 E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS.” 

 

 
 
 

Cumpra-se na forma da Lei. 
 
 

Anapu – PA, em 21 de novembro de 2018. 
 
 
 
 

Aelton Fonseca Silva 
Prefeito Municipal
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LEI MUNICIPAL Nº 294/2018.           

 
DISPÕE SOBRE A SUBSTITUIÇÃO DO 
ANEXO DE METAS E ESTRATÉGIAS 
DA LEI MUNICIPAL Nº 235, DE 15 DE 
JUNHO DE 2015 E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS. 

 
 
O Prefeito do Município de Anapu, no uso de suas atribuições legais, faz saber 
que a Câmara Municipal aprovou, e foi sancionada a seguinte Lei: 
 
Art. 1º. Fica substituído o Anexo de Metas e Estratégias constante da Lei 

Municipal nº 235, de 15 de junho de 2015, que passando a vigorar com a redação 

do anexado ao presente, com a seguinte identificação: 

 

“ANEXO ÚNICO DA LEI MUNICIPAL Nº 235/2015. 

METAS E ESTRATÉGIAS” 

 

Art. 2º. A Secretaria Municipal de Administração providenciará, no prazo de 05 

(cinco) dias, a substituição do Anexo de Metas e Estratégias no bojo da lei 

alterada, como estabelecido no artigo anterior. 

Art. 3º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 

 
Gabinete do Prefeito Municipal de Anapu, aos vinte e um dia do mês de novembro 
do ano de dois mil e dezoito. 
 
 
 
 

AELTON FONSECA SILVA 
PREFEITO MUNICIPAL 
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ANEXO ÚNICO DA LEI MUNICIPAL Nº 235/2015 
METAS E ESTRATÉGIAS 

 
META 01: Universalizar, até 2016, a educação infantil na pré-escola para as 
crianças de 4 (quatro) a 5 (cinco) anos de idade e ampliar a oferta de 
educação infantil em creches de forma a atender, no mínimo, 50% 
(cinquenta por cento) das crianças de até 3 (três) anos até o final da 
vigência deste PME; 
 
Estratégias: 

1.1. Realizar anualmente o levantamento da demanda escolar nas faixas 
etárias de 0 (zero) a 3 (três) anos e de 4 (quatro) a 5 (cinco) anos, como forma de 
planejar a oferta e verificar o atendimento da educação infantil em creche e pré-
escola; 

1.2. Estabelecer no primeiro ano de vigência deste plano, normas, 
procedimentos e prazos para consulta da demanda das famílias por creches, 
sendo responsável pelo processo a Secretaria Municipal de Educação - SEMED; 

1.3. Elaborar e/ou atualizar os projetos políticos pedagógicos das escolas de 
educação infantil, no primeiro ano de vigência deste plano, em consonância com 
as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil e envolvendo todos 
os profissionais da escola; 

1.4. Implantar no terceiro ano de vigência deste plano, em colaboração com a 
União, por meio do Plano de Ações Articuladas (PAR) 04 (quatro) escolas 
públicas de Educação Infantil na modalidade Creche, desde que haja demanda de 
alunos; 

1.5. Manter e ampliar em regime de colaboração, por meio de Programa 
Nacional de Reestruturação e Construção de Escolas, bem como o de aquisição 
de equipamentos, respeitando as normas de acessibilidade, de forma a expandir 
e a melhorar a estrutura física das escolas públicas de educação infantil, 
consolidando até o último ano de vigência deste PME a construção de mais 05 
(cinco) creches, desde que haja demanda de alunos; 

1.6. Articular com a empresa responsável pelo empreendimento da UHE Belo 
Monte a consolidação das condicionantes contidas no PBA (Plano Básico 
Ambiental) para construção de uma escola de educação infantil (pré-escola) em 
cada bairro afastado do centro da cidade, desde que haja demanda de alunos 
devidamente comprovada pela SEMED; 

1.7. Articular a oferta de matrícula gratuita em creches de pelo menos 120 
crianças por unidade escolar até o final de vigência deste plano; 

1.8. Articular, com a União, a construção de 03 (três) unidades escolares de 
educação infantil na modalidade de pré-escolar, como forma de expandir a 
estrutura física da Rede Municipal de Ensino no atendimento as crianças de 4 
(quatro) e 05 (cinco) anos; 



Estado do Pará  

Prefeitura Municipal de Anapu 

CNPJ N° 01.613.194-0001-63 
anapu.pa.gov.br /  prefeitura.municipal.anapu@gmail.com    

 

 

  

1.9. Promover por meio de parcerias com instituições públicas e/ou privadas de 
ensino superior a formação inicial e continuada dos profissionais que atuam na 
educação infantil (creche e pré-escola) do município; 

1.10. Fomentar, até o quinto ano deste plano, o atendimento das crianças, 
filhos/filhas de agricultores rurais, em suas respectivas comunidades, limitando o 
deslocamento por transporte escolar e a nucleação escolar, de forma a atender as 
especificidades locais; 

1.11. Fomentar o acesso à educação infantil dos alunos com deficiência, 
transtornos globais de desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação em 
classes comuns do ensino regular; 

1.12. Implantar no mínimo 02 (duas) Salas de Recursos Multifuncionais, em 
escolas de Educação Infantil, para atendimento educacional especializado 
complementar ou suplementar, até o final de vigência deste PME; 

1.13. Implantar a educação infantil em tempo integral para as crianças de 4 
(quatro) a 5 (cinco) anos, conforme o prescrito nas Diretrizes Curriculares 
Nacionais para a Educação Infantil, de modo a garantir que no último ano de 
vigência deste PME pelo menos duas instituições de pré-escola estejam 
funcionando como educação integral; 

1.14. Fomentar com a União a aquisição de novos mobiliários escolares, 
conjunto do aluno e do professor, para todas as escolas de educação infantil, até 
o oitavo ano de vigência deste plano; 

1.15. Articular, com a União, por meio do Plano de Ações Articuladas (PAR) a 
climatização das unidades escolares de educação infantil, até o final de vigência 
do PME; 

1.16. Criar, manter e ampliar conselhos escolares e outras formas de 
participação da comunidade escolar e sociedade em geral na gestão, 
acompanhamento e controle das ações e programas de melhoria da qualidade da 
educação infantil em todas as escolas; 

1.17. Articular em parcerias com os órgãos públicos de assistência social, 
saúde e proteção à infância, o acompanhamento e o monitoramento do acesso e 
da permanência das crianças na educação infantil, em especial, dos beneficiários 
dos Programas de transferência de rendas, no prazo de dois anos; 

1.18. Criar o Departamento de Apoio Didático-Pedagógico para cada 
nível/modalidade de ensino, em especial à educação infantil, com profissionais 
qualificados para o atendimento aos profissionais do magistério público da 
Educação Básica no município; 

1.19. Ampliar a EMEI Epitácio Pessoa com a construção das salas de direção, 
coordenação e almoxarifado, como mecanismo de efetivação da qualidade da 
educação infantil, até o segundo ano de vigência deste PME; 

1.20. Garantir a inserção de 100% (cem por cento) dos alunos matriculados 
nas escolas de educação infantil no Censo Escolar, sobre a responsabilidade dos 
diretores e secretários escolares lotados nestas unidades de ensino e assessoria 
da Secretaria Municipal de Educação. 

1.21. Implementar, em caráter complementar, programas de orientação e apoio 
às famílias, por meio da articulação das áreas de educação, saúde e assistência 
social, com foco no desenvolvimento integral das crianças de até 5 (cinco) anos 
de idade, em especial, às famílias de alunos com deficiência; 
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META 02: Universalizar o ensino fundamental de 9 (nove) anos para toda a 
população de 6 (seis) a 14 (quatorze) anos e garantir que pelo menos 95% 
(noventa e cinco por cento) dos alunos concluam essa etapa na idade 
recomendada, até o último ano de vigência deste PME. 
 
Estratégias: 

2.1. Estabelecer, no prazo de 05 (cinco) anos, procedimentos e metodologia 
para mapeamento da demanda reprimida das crianças que se encontram fora da 
escola por faixa etária e localidade de residência; 

2.2. Articular, no prazo de 03 (três) anos, em parcerias com os órgãos públicos 
de assistência social, saúde e organizações não governamentais, Conselho dos 
Direitos da Criança e do Adolescente e Conselho Tutelar, o acompanhamento e o 
monitoramento do acesso, da permanência e o aproveitamento escolar, dos 
beneficiários dos Programas de transferência de rendas, bem como em situação 
discriminação, preconceito, violência e vulnerabilidade físico-social-psiquiátrica; 

2.3. Estabelecer para o atendimento à demanda do ensino fundamental o 
máximo de 25 alunos por classe nos anos iniciais e 30 alunos por classe nos anos 
finais, garantindo nos anos finais a redução para 25 alunos nas turmas com 
pessoas deficientes, até o quarto ano de vigência deste PME, extinguindo a 
superlotação e, consequentemente consolidado um atendimento de qualidade aos 
educandos; 

2.4. Criar mecanismos para o acompanhamento individualizado dos alunos do 
ensino fundamental para a correção da distorção de idade série, consolidando 
que no mínimo 95% dos educandos concluam o ensino fundamental na idade 
correta; 

2.5. Criar programas e ações de correção de fluxo do Ensino Fundamental por 
meio de acompanhamento individualizado do aluno com rendimento defasado, 
propiciando práticas didático-pedagógicas, como aula de reforço, estudos de 
recuperação e progressão parcial, de forma a reposicioná-lo no ciclo escolar 
compatível com sua idade. 

2.6. Reelaborar, no prazo de 02 (dois) anos, diretrizes, planos de ensino e 
currículos para o ensino fundamental no município de modo a consolidar a nova 
matriz curricular em cada nível/modalidade de ensino; 

2.7. Elaborar, no prazo de 04 (quatro) anos, diretrizes, planos de ensino e 
currículos, que vislumbrem o desenvolvimento das tecnologias pedagógicas, a 
organização do tempo e das atividades didático-culturais na escola, considerando 
as especificidades da população do campo, incluindo a adequação do calendário 
escolar a realidade local, as condições climáticas e a identidade socioeconômica 
e cultural; 

2.8. Criar, manter e ampliar conselhos escolares e outras formas de 
participação da comunidade escolar e sociedade em geral na gestão, 
acompanhamento e controle das ações e programas de melhoria da qualidade da 
educação em todas as escolas; 
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2.9. Garantir o acesso e permanência ao ensino fundamental dos alunos com 
deficiência, transtornos globais de desenvolvimento e altas habilidades ou 
superdotação em classes comuns do ensino regular; 

2.10. Ampliar o atendimento educacional especializado complementar ou 
suplementar aos alunos com deficiência, transtornos globais de desenvolvimento 
e altas habilidades ou superdotação; 

2.11. Incentivar a participação das famílias no acompanhamento das atividades 
escolares dos/das filhos/filhas por meio de mecanismos e metodologias das 
relações entre as escolas e os pais e/ou responsáveis; 

2.12. Promover a relação das escolas de ensino fundamental com as 
instituições de movimentos culturais a fim de disseminar a cultura local dentro e 
fora dos espaços escolares; 

2.13. Articular, em regime de colaboração com a União, no prazo de vigência 
deste PME, por meio do programa nacional de reestruturação e construção de 
escolas, bem como o de aquisição de equipamentos, respeitando as normas de 
acessibilidade, de forma a expandir e a melhorar a estrutura física das escolas 
públicas de Ensino Fundamental, vislumbrando a reforma e ampliação de 05 
(cinco) escolas na zona urbana e a construção de 05 (cinco) escolas na zona 
urbana e rural; 

2.14. Fomentar com a União a aquisição de novos mobiliários escolares, 
conjunto do aluno e do professor, para todas as escolas de ensino fundamental, 
durante a vigência deste PME; 

2.15. Articular, em colaboração com a União, por meio do Plano de Ações 
Articuladas (PAR) a climatização das unidades escolares de ensino fundamental, 
até o final de vigência do PME; 

2.16. Ampliar a oferta de matrículas no ensino fundamental a fim de garantir a 
universalização, acesso e permanência dos educandos em uma educação de 
qualidade, vislumbrando o mapeamento da demanda reprimida no município; 

2.17. Promover um plano de desenvolvimento e estímulo de atividades 
esportivas nas escolas do município; 

2.18. Assegurar às escolas municipais as condições de infraestrutura, quadro 
profissional e administrativo-pedagógico para consolidação do processo de 
autorização de funcionamento e ofertas de cursos conforme a demanda da 
localidade e/ou bairro, junto ao conselho de educação competente; 

2.19. Assegurar, a partir primeiro ano de vigência deste PME, a implantação 
gradativa de 33% da jornada de trabalho do professor para cumprimento de 
atividades de planejamento, avaliações, reuniões, capacitações e outras 
atribuições, em consonância com a Lei Federal 11.738/2008; 

2.20. Ampliar gradativamente a jornada escolar, visando implantar a educação 
integral com funcionamento em período de pelo menos sete horas diárias, 
determinando a previsão de professores e funcionários; 

2.21. Fomentar, com a colaboração da União e do Estado, a reforma e 
ampliação da Casa Familiar Rural Dorothy Stang de Anapu, no prazo de 05 
(cinco) anos, afim de expandir a oferta de vagas no ensino fundamental; 

2.22. Assegurar, durante a vigência do PME, o convênio entre a Prefeitura 
Municipal de Anapu e Associação da Casa Familiar Rural de Anapu, que 
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disciplina a lotação de profissionais, transporte escolar, merenda escolar, 
transferência de recursos para alimentação e manutenção da escola; 

2.23. Garantir a inserção de 100% (cem por cento) dos alunos matriculados 
nas escolas de ensino fundamental no Censo Escolar, sobre a responsabilidade 
dos diretores e secretários escolares lotados nestas unidades de ensino e 
assessoria da Secretaria Municipal de Educação. 
 
META 03: Fomentar a discussão sobre a universalização, até 2016, do 
atendimento escolar para da população de 15 a 17 anos de idade e elevar, de 
forma a consolidar taxa líquida de matrículas no Ensino Médio em 85%, até 
o final de vigência deste PME. 
 
Estratégias 

3.1. Pactuar com o Estado a ampliação do número de vagas no ensino médio 
no município de Anapu; 

3.2. Fomentar a discussão da colaboração entre a União e o Estado para oferta 
de cursos técnicos profissionalizantes em nível médio e que atendam as 
especificidades do mercado de trabalho, a peculiaridade das populações do 
campo e das pessoas com deficiência, no município de Anapu; 

3.3. Suscitar a garantia, pela esfera administrativa competente, do 
desenvolvimento de ações e atividades nas escolas de ensino médio sobre os 
bens e espaços culturais, bem como a prática desportiva, integrados ao currículo 
escolar; 

3.4. Estimular a participação dos educandos no Exame Nacional do Ensino 
Médio (ENEM), solicitando do governo estadual a implementação de políticas 
públicas que garantam a consolidação dos conhecimentos e habilidades 
adquiridos dentro e fora da escola, bem como critério de acesso a educação 
superior e, assegurando o transporte escolar a partir da sede do município dos 
alunos ao local da prova do ENEM, desde que todos os alunos se inscrevam para 
fazer a prova na cidade mais próxima de Anapu; 

3.5. Estimular os educandos a participarem do instrumento de avaliação 
sistêmica SisPAE, que servirá de subsídio para avaliação e implantação de 
políticas públicas na Rede Estadual de Ensino; 

3.6. Discutir com a Gestão de Estado da Educação a implantação de cursinhos 
pré-vestibulares; 

3.7. Aferir ao Estado o acompanhamento e monitoramento do acesso e da 
permanência dos jovens beneficiários de programas de transferência de rendas, 
no ensino médio, quanto a frequência, ao aproveitamento escolar e as relações 
interpessoais; 

3.8. Conferir, ao Estado em parceria com órgãos públicos de assistência social, 
saúde e proteção à infância a implementação de planos e ações que viabilizem o 
atendimento aos educandos em situações de discriminação, preconceito, 
violência, exploração do trabalho, drogas e gravidez na adolescência; 

3.9. Apoiar e incentivar as organizações estudantis, como espaço de 
participação exercício da cidadania; 

3.10. Discutir o desenvolvimento de oferta alternativa do ensino médio, como 
garantia de uma educação de qualidade aos jovens que trabalham em empresas, 
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especialmente, aos jovens do campo, filhos/filhas de agricultores familiares rurais, 
que são a mão-de-obra das pequenas propriedades agrícolas; 

3.11. Articular, com o Estado, a implementação de uma política de apoio 
técnico e financeiro a Casa Familiar Rural, de forma a ampliar o número de vagas 
e cursos oferecidos na instituição ligados a educação profissionalizante na 
modalidade da Pedagogia da Alternância; 

3.12. Estimular a participação democrática e popular no acompanhamento da 
gestão, manutenção e controle das políticas e ações para melhoria das condições 
de funcionamento das escolas, por meio de Conselhos Escolares; 

3.13. Discutir a implementação de políticas de formação inicial e continuada 
aos profissionais da educação oferecidos no próprio município; 

3.14. Aferir ao Governo Estadual a manutenção, ampliação, reestruturação e 
construção de escolas com quadra poliesportiva, sala de multimídias, auditório, 
laboratório multidisciplinar e assistência de profissionais, bem como a aquisição 
de equipamentos, respeitando as normas de acessibilidade, de forma a expandir 
e a melhorar a estrutura física das escolas públicas de Ensino Médio; 

3.15. Fomentar, com a colaboração da União e do Estado, a reforma e 
ampliação da Casa Familiar Rural Dorothy Stang de Anapu, no prazo de 05 
(cinco) anos, afim de expandir a oferta de vagas no ensino médio; 

3.16. Fomentar com o Estado, convênio com a Casa Familiar Rural de Anapu a 
transferência de recursos e insumos para alimentação e transporte escolar dos 
educandos matriculados no ensino médio em regime de semi-internato; 

3.17. Aferir ao Governo Estadual, no prazo de dois anos da aprovação deste 
plano, a reforma e ampliação da EEEM Maria José Santana, consolidando a 
construção de novas salas de aula, quadra poliesportiva, sala de multimídia, 
auditório, laboratório multidisciplinar e assistência de profissionais; 

3.18. Articular, com a União e Estado, a aquisição de 03 (três) micro-ônibus 
adequados à região amazônica para o transporte escolar rural dos alunos do 
ensino médio. 
 
Meta 04: Universalizar o atendimento escolar da população de 4 (quatro) a 
17 (dezessete) anos de idade, aos alunos com deficiência, transtornos 
globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, 
preferencialmente da rede regular de ensino, garantindo o atendimento 
educacional especializado em salas de recursos multifuncionais, classes, 
escolas ou serviços especializados, públicos ou comunitários, nas formas 
complementar e suplementar, em escolas ou serviços especializados, 
públicos ou conveniados. 
 
 
 
Estratégias: 

4.1 Contabilizar os estudantes com deficiências matriculados na rede pública 

que recebem atendimento educacional especializado complementar e/ou 

suplementar, para fins de repasse do Fundo de Manutenção e desenvolvimento 



Estado do Pará  

Prefeitura Municipal de Anapu 

CNPJ N° 01.613.194-0001-63 
anapu.pa.gov.br /  prefeitura.municipal.anapu@gmail.com    

 

 

  

da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, conforme 

normas e procedimento do censo escolar; 

4.2 Implantar, durante a vigência deste PME, salas de recursos multifuncionais 

para atendimento educacional especializado, complementar ou suplementar aos 

alunos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas 

habilidades ou superdotação em pelo menos 05 (cinco) escolas da rede pública 

municipal de ensino; 

4.3 Promover o atendimento escolar da demanda de alunos com deficiência 

nos diferentes níveis/modalidades de ensino, no que dispõe a Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional (Lei nº 9.394/1996), em classes comuns do ensino 

regular; 

4.4 Executar ações articuladas entre os órgãos públicos de educação, 

assistência social e saúde para levantamento da demanda dos alunos com 

deficiência e propiciando ao mesmo o diagnóstico preciso da sua limitação; 

4.5 Articular, com a colaboração da União, por meio do Programa de 

Transporte Escolar, atendimento de alunos com deficiência de locomoção na 

Zona Urbana o acesso e permanência nos horários de atendimento nas salas de 

recursos multifuncionais, por meio de transporte escolar adequado, consolidando 

o atendimento educacional especializado aos mesmos; 

4.6 Estimular junto às instituições de ensino superior o desenvolvimento de 

programas e projeto de formação continuada para professores de Educação 

Especial, Cuidadores, da Educação Infantil, do Ensino Fundamental e EJA, com 

temáticas referentes à Educação Especial; 

4.7 Garantir a implementação de projetos e programas que viabilizem a 

acessibilidade urbanística, arquitetônica nos mobiliários e equipamentos, nos 

transportes, na comunicação em articulação intersetorial com os órgãos públicos 

de assistência social, saúde e as políticas públicas governamentais; 

4.8 Discutir a implementação e oferta da educação bilíngue, em Língua 

Brasileira de Sinais - Libras como primeira língua e na modalidade de escrita da 

Língua Portuguesa como segunda língua aos alunos surdos e deficientes 

auditivos, até o final de vigência deste PME; 

4.9 Apoiar, até o sexto ano de vigência deste plano, a ampliação das equipes 

dos profissionais da educação para atender a demanda do processo ensino-

aprendizagem dos alunos com deficiência, transtornos globais do 

desenvolvimento e altas habilidades e superdotação, garantindo no quadro 

profissional, professores para o atendimento educacional especializado, 

profissionais de apoio e/ou cuidadores; 

4.10 Definir no quinto ano de vigência do PME normas, procedimentos, critérios 

e indicadores de qualidade para o funcionamento das instituições públicas e 

privadas que prestam atendimento aos educandos com deficiência, transtornos 

globais do desenvolvimento e altas habilidades e superdotação; 
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4.11 Viabilizar periodicamente ações para discussão e combate as diversas 

formas de discriminação, preconceito, violência contra alunos com deficiência; 

4.12 Viabilizar a implantação e uso das tecnologias de informática 

especializada como apoio à aprendizagem do educando com deficiência nas 

salas de atendimento educacional especializado. 

 
Meta 05: Alfabetizar todas as crianças, no máximo, até o final do terceiro 
ano do Ensino Fundamental. 
 
Estratégias: 

5.1. Reestruturar, no primeiro ano de vigência deste PME, o plano curricular 

municipal, consolidando os processos didático-pedagógicos de alfabetização nos 

anos iniciais do ensino fundamental em articulação com estratégias desenvolvidas 

na pré-escola; 

5.2. Incentivar a participação de todas as crianças na Avaliação Nacional da 

Alfabetização (ANA), implementando práticas lúdico-pedagógicas para 

alfabetização das crianças desde o primeiro ano do ensino fundamental; 

5.3. Fortalecer a implementação dos programas e políticas públicas de 

alfabetização de crianças, regularmente matriculadas nos anos iniciais do ensino 

fundamental, assegurando a diversidade de métodos e propostas pedagógicas, 

bem como o acompanhamento individualizado dos educandos; 

5.4. Apoiar a alfabetização de crianças do campo com a produção de materiais 

específicos contextualizando os diversos aspectos, cultural, social e econômico; 

5.5. Garantir a formação inicial e continuada de professores que atuam na 

alfabetização de crianças, viabilizando a implantação e uso do conhecimento de 

novas tecnologias educacionais e práticas pedagógicas inovadoras em parceria 

com os programas de formação docente e instituições públicas de ensino 

superior; 

5.6. Garantir a inclusão e alfabetização das crianças com deficiências 

considerando suas competências e habilidades, estimulando a progressão de sua 

escolarização; 

5.7. Incentivar e apoiar a participação docente e de suporte pedagógico nas 

atividades e ações do Programa Nacional de Alfabetização na Idade Certa. 

 
Meta 06: Oferecer educação em tempo integral no mínimo a 50% (cinquenta 
por cento) das escolas da Rede Municipal de Ensino, de forma a atender, 
pelo menos, 25% (vinte e cinco por cento) alunos da educação básica, ao 
final da vigência do PME. 

 
Estratégias: 

6.1. Promover, com apoio técnico-financeiro da União, a oferta de educação 
pública em tempo integral, até o ultimo ano de vigência deste PME, por meio de 
atividades de acompanhamento pedagógico e multidisciplinares, culturais, 
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esportivos, de forma que o educando tenha um tempo de permanência na escola 
igual ou superior a 7 (sete) horas diárias; 

6.2. Instituir, em regime de colaboração com a União, ampliação e 
reestruturação arquitetônica, bem como de mobiliário e equipamento adequados 
para o atendimento das escolas da educação integral; 

6.3. Construir, até o final da vigência deste plano, em regime de colaboração 
com a União, 02 (duas) escolas públicas com quadra poliesportiva coberta, 
diversos laboratórios, inclusive de informática, diversos espaços para a realização 
de atividades artísticas e culturais, biblioteca, auditório, cozinha, banheiros, 
refeitório e outros equipamentos, bem como de material didático e formação de 
recursos humanos para educação em tempo integral, atendendo 450 alunos; 

6.4. Incentivar a adesão às escolas da rede pública de ensino ao Programa 
Mais Educação, a partir do primeiro ano de vigência deste plano, estimulando a 
oferta de atividades voltadas à ampliação da jornada escolar, com a otimização 
de diferentes espaços educativos, culturais, esportivos, bibliotecas, parques, 
clubes, dentre outros espaços da comunidade; 

6.5. Atender as escolas do campo com atividade de ampliação da jornada 
escolar, por meio da educação em tempo integral, considerando as peculiaridades 
locais; 

6.6. Promover a reestruturação dos projetos políticos pedagógicos das escolas 
que possuem o programa Mais Educação; 

6.7. Estabelecer, no prazo de 06 (seis) anos, as diretrizes municipais para 
Educação Integral em Anapu; 

6.8. Garantir a educação em tempo integral para educandos com deficiência, 
transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades e superdotação, 
incluindo o atendimento educacional especializado nas salas de recursos 
multifuncionais. 
 
 
Meta 07: 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. 

 
Estratégias: 

7.1. Implantar, após a pactuação Interfederativa, as diretrizes pedagógicas para 
a educação básica e a base nacional comum, observando as peculiaridades 
locais; 

7.2. Assegurar, que no quinto ano de vigência deste PME, pelo menos 50% 
dos alunos do ensino fundamental e do ensino médio tenham alcançado a 

IDEB 2015 2017 2019 2021 2023 

Anos iniciais do Ensino 
Fundamental 

5,2 5,5 5,7 6,0 6,3 

Anos finais do Ensino 
Fundamental 

4,7 5,0 5,2 5,5 5,8 

Ensino Médio 3,9 4,3 4,7 5,0 5,2 
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aprendizagem desejável em Língua Portuguesa e Matemática e, que no último 
ano, 75% tenham alcançado o nível desejado; 

7.3. Implantar o instrumento de avaliação municipal da educação básica, que 
orientem as dimensões do planejamento estratégico e didático-pedagógico, da 
formação continuada de profissionais da educação, da gestão democrática e da 
estrutura física das escolas; 

7.4. Estabelecer, no prazo de 2 anos, o Plano de Ações Articuladas para a 
consolidação das metas estabelecidas para a educação básica pública associada 
a estratégias de apoio técnico e financeiro voltadas para a melhoria do ensino 
público do município tais como: formação de professores e profissionais técnico-
administrativos e operacionais, bem como ampliação de materiais didático-
pedagógicos e a reestruturação física da rede escolar; 

7.5. Monitorar, acompanhar e divulgar bienalmente os resultados do IDEB 
relativos às escolas da rede pública do município procurando por meio destes, 
implementar ações que superem as fragilidades identificadas na busca pela 
qualidade da aprendizagem; 

7.6. Incentivar os educandos a participarem do Exame Nacional do Ensino 
Médio, aferindo ao Estado a implementação de ações que viabilizem a melhoria 
da qualidade do ensino nas escolas da rede estadual; 

7.7. Ampliar e fortalecer a frota de transporte escolar gratuito aos educandos 
na faixa etária escolar obrigatória da Zona Rural, fomentando a aquisição de 10 
(dez) micro-ônibus adequados a região amazônica, por meio de insumos dos 
programas de transporte escolar do Governo Federal, visando reduzir a taxa de 
evasão escolar e consolidando uma educação de qualidade social; 

7.8. Estruturar e ampliar os laboratórios de informática por meio de 
financiamento dos programas voltados para a tecnologia e informação na rede 
municipal de ensino, disponibilizando o acesso à banda larga de alta velocidade, 
promovendo a utilização das tecnologias educacionais e de inovação das práticas 
pedagógicas, que assegurem a melhoria do fluxo escolar e a aprendizagem dos 
alunos; 

7.9. Garantir, que as escolas públicas possuam água tratada, saneamento 
básico, energia elétrica, espaços para atividades esportivas, culturais e artísticas, 
bibliotecas, laboratório de ciências equipamentos e mobiliários para a efetivação 
de uma educação de qualidade; 

7.10. Garantir a disseminação dos conteúdos da história e da cultura Afro-
brasileira e indígenas nos currículos e ações educacionais das escolas públicas 
nos termos da Lei nº 10.639/2003 e da Lei nº 11.645/2008; 

7.11. Estimular a formação de leitores (as) e a capacitação de professores (as) 
para atuarem como mediadores da leitura observando as especificidades das 
etapas do desenvolvimento e da aprendizagem; 

7.12. Reestruturar a matriz curricular unificada da rede municipal de ensino de 
modo a inserir o ensino de música em consonância com os parâmetros 
curriculares nacionais, sendo respeitadas as diversidades culturais e étnico-
raciais; 

7.13. Introduzir na matriz curricular do ensino fundamental, as disciplinas de 
Filosofia e Sociologia; 
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7.14. Promover a articulação dos programas da área de educação, saúde, 
assistencial social e promoção do trabalho, esporte e cultura, possibilitar o apoio 
intersetorial de atendimento às famílias, como garantia da melhoria da qualidade 
da educação; 

7.15. Implantar, no prazo de 06 (seis) anos, em colaboração com a União e 
Programa Nacional Biblioteca na Escola, a Biblioteca Municipal de Anapu, com 
acervos bibliográficos das várias áreas do conhecimento, com a disponibilização 
de profissional competente (bibliotecário); 

7.16. Estabelecer mecanismo de valorização por honra ao mérito dos 
professores, diretores, coordenadores pedagógicos e comunidade escolar das 
escolas que melhorarem o desempenho no IDEB; 

7.17. Assegurar, no primeiro ano de vigência deste PME, dotação orçamentária 
para reforma e ampliação do prédio da Secretaria Municipal de Educação, 
consolidando a efetivação dos departamentos e melhoria do atendimento à 
comunidade escolar e sociedade civil organizada; 

7.18. Articular, com a União e/ou a Norte Energia, a aquisição de um veículo 
adequado para o transporte da Merenda Escolar tanto as escolas da zona rural 
quanto da zona urbana; 

7.19. Fomentar, com a União e/ou a Norte Energia, a aquisição de uma 
caminhonete para o acompanhamento e a assistências administrativa e didático-
pedagógica às escolas da zona rural do município; 

7.20. Criar uma comissão para diálogo com a Norte Energia e suas 
terceirizadas, em caráter de urgência, para elaborar plano atendimento aos Povos 
e Comunidades Tradicionais da Volta Grande do Rio Xingu, e População Urbana 
do município de Anapu; 

7.21. Articular, com a União e/ou a Norte Energia, a aquisição de um veículo 
adequado para o transporte da Merenda Escolar tanto às escolas da zona rural 
quanto da zona urbana; 

7.22. Criar um grupo de trabalho junto ao CME, para discutir com a SEMET e a 
SEMED, a criação da disciplina Educação Ambiental. 
 
Meta 08: Elevar a escolaridade média da população de 18 (dezoito) a 29 
(vinte e nove) anos, de modo a alcançar, no mínimo, 12 (doze) anos de 
estudo no último ano de vigência deste Plano, para as populações do 
campo, da região de menor escolaridade no País e dos 25% (vinte e cinco 
por cento) mais pobres, e igualar a escolaridade média entre negros e não 
negros declarados à Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
- IBGE. 
 
Estratégias: 

8.1. Criar programas de correção de fluxo, acompanhamento pedagógico 
individualizado, recuperação e progressão parcial aos estudantes com o 
rendimento escolar defasado; 

8.2. Promover práticas educativas alternativas aos jovens e adultos levando em 
consideração a jornada de trabalho e familiar dos educandos; 

8.3. Fortalecer as ações educativas dos jovens e adultos, de modo a atender a 
população que esteja fora da escola e com defasagem em idade/série, 
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associadas às estratégias que garantam a continuidade da escolarização e o 
acesso aos programas governamentais; 

8.4. Aferir ao Estado a implantação do ensino médio na modalidade da 
educação de jovens e adultos no município de Anapu, de modo a garantir o 
acesso à educação aos que não tiveram em sua idade própria, em especial, 
considerando as necessidades dos idosos e das pessoas com deficiência; 

8.5. Incentivar e apoiar a participação nos exames de certificação da conclusão 
dos ensinos fundamental e médio; 

8.6. Propor, em parceria com as instituições públicas Estaduais e Federais, a 
oferta gratuita de educação técnico profissionalizante no município de Anapu, 
considerando as demandas de mercado e peculiaridades locais; 

8.7. Estabelecer mecanismos, procedimentos e normas para a busca ativa de 
jovens fora da escola em parceria com assistência social, saúde e a proteção à 
juventude, bem como a consolidação de práticas pedagógicas e tecnológicas na 
garantia do acesso e permanência dos jovens e adultos na escola; 

8.8. Criar uma coordenadoria de apoio didático pedagógico aos povos e 
comunidades tradicionais, com profissionais com formação específica na área de 
atuação. 

 
Meta 09: Articular a elevação da taxa de alfabetização da população com 15 
(quinze) anos ou mais para 93,5% (noventa e três inteiros e cinco décimos 
por cento) até 2015 e, até o final da vigência deste PME, erradicar o 
analfabetismo absoluto e reduzir em 50% (cinquenta por cento) a taxa de 
analfabetismo funcional. 
 
 
Estratégias 

9.1. Realizar anualmente o diagnóstico dos jovens e adultos com ensino 
fundamental e médio incompletos, de modo a planejar técnico-financeiramente a 
oferta de vagas na educação de jovens e adultos; 

9.2. Assegurar à oferta gratuita da educação de jovens e adultos a população 
que não teve acesso à educação básica na idade adequada por meio da 
Educação de Jovens e Adultos (EJA), fundamental e médio, respectivamente 
sobre responsabilidade da administração municipal e estadual; 

9.3. Implementar ações de alfabetização de Jovens e Adultos com garantia de 
continuidade da escolarização básica; 

9.4. Realizar chamadas públicas regulares para a educação de Jovens e 
Adultos promovendo-se busca ativa em regime de colaboração entre os entes 
federados e em parceria com organização da sociedade civil; 

9.5. Acessar as políticas de apoio técnico e financeiro aos projetos inovadores 
na educação de Jovens e Adultos que visem o desenvolvimento de novos 
modelos que atendam a clientela e suas necessidades específicas; 

9.6. Reestruturar o currículo da EJA, de modo a atender as necessidades 
específicas da população, garantindo o acesso às tecnologias educacionais e 
atividades recreativas, culturais e esportivas, bem como a adequação a jornada 
de trabalho e familiar; 
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9.7. Fomentar junto aos institutos técnicos Estadual e Federal a implantação de 
núcleo no município para oferta da educação de jovens e adultos integrada a 
educação profissional, considerando as características da EJA e as 
especificidades de mercado, das pessoas com deficiência e da população do 
campo, inclusive na modalidade à distancia; 

9.8. Estabelecer, em parceria com a União e Estado, à expansão e melhoria 
física de escolas que atuam na educação de jovens e adultos para que possam 
atender o ensino integrado à educação profissional, garantindo à acessibilidade 
às pessoas com deficiência; 

9.9. Estimular a diversificação curricular da educação de jovens e adultos 
integrada à educação profissional, na articulação entre a formação básica e 
preparação para o mundo do trabalho, em um movimento dialético da teoria e 
prática, na (re)construção do conhecimento a partir dos eixos da ciência, do 
trabalho, da tecnologia, da cultura e da cidadania; 

9.10. Fomentar a discussão a produção de material didático considerando as 
especificidades locais e culturais, que atendam as tecnologias pedagógicas 
inovadoras; 

9.11. Fomentar, junto às instituições de ensino superior a formação continuada 
aos docentes que atuam na educação de jovens e adultos; 

9.12. Articular, com os institutos técnicos estadual e federal, cursos técnicos 
em nível fundamental para a população acima de 15 anos de idade; 

9.13. Articular com a União, a implantação e fortalecimento de programas e 
ações de alfabetização de jovem e adulto, em especial aos idosos, no município, 
como mecanismo de erradicação do analfabetismo absoluto; 

9.14. Articular com a União, a implantação e fortalecimento de programas e 
ações de alfabetização de jovens e adultos, em especial aos idosos, no município, 
como mecanismo de erradicação do analfabetismo absoluto. 
 
Meta 10: Fomentar com a União e o Estado, a oferta, no mínimo, de 25% 
(vinte e cinco por cento) das matrículas de educação de jovens e adultos, 
nos ensinos fundamental e médio, na forma integrada à educação 
profissional. 
 
Estratégias 

10.1.  Fomentar junto aos institutos técnicos Estadual e Federal a implantação 

de núcleo no município para oferta da educação de jovens e adultos integrada a 

educação profissional, considerando as características da EJA e as 

especificidades de mercado, das pessoas com deficiência e da população do 

campo, inclusive na modalidade à distância; 

10.2. Estabelecer, em parceria com a União e Estado, à expansão e melhoria 

física de escolas que atuam na educação de jovens e adultos para que possam 

atender o ensino integrado à educação profissional, garantindo à acessibilidade 

às pessoas com deficiência; 

10.3. Estimular a diversificação curricular da educação de jovens e adultos 

integrada à educação profissional, na articulação entre a formação básica e 



Estado do Pará  

Prefeitura Municipal de Anapu 

CNPJ N° 01.613.194-0001-63 
anapu.pa.gov.br /  prefeitura.municipal.anapu@gmail.com    

 

 

  

preparação para o mundo do trabalho, em um movimento dialético da teoria e 

prática, na (re)construção do conhecimento a partir dos eixos da ciência, do 

trabalho, da tecnologia, da cultura e da cidadania; 

10.4. Fomentar, junto aos institutos técnicos formação continuada aos docentes 

que atuam na educação de jovens e adultos, inclusive na modalidade integral à 

educação profissional e/ou à distância, de modo a garantir o desenvolvimento do 

currículo, instrumentos de avaliação, metodologias e uso de equipamentos 

específicos a esta modalidade; 

10.5. Articular, com os institutos técnicos estadual e federal, cursos técnicos 

em nível fundamental para a população acima de 15 anos de idade; 

10.6. Articular com o Estado e a União, matrículas na educação de jovens e 

adultos, de modo a articular a formação inicial e continuada de trabalhadores com 

a educação profissional, objetivando a elevação do nível de escolaridade do 

trabalhador e da trabalhadora; 

10.7. Fomentar a criação de 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; 

10.8. 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. 

 
Meta 11: Discutir, com os institutos técnicos Estadual e Federal, a 
interiorização, expansão de pelo menos 50% (cinquenta por cento) e oferta 
de educação profissional nível médio, em Anapu, assegurando que 70% 
(setenta por cento) das matrículas sejam garantidas à população do 
município e das cidades vizinhas. 
 
Estratégias 

11.1. Implantar um núcleo de educação profissional técnica de nível médio, em 
parceria com o Instituto de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará (IFPA) e as 
escolas técnicas estaduais, para ofertas de cursos considerando as 
responsabilidades dos institutos da Região, os aspectos produtivos, sociais e 
culturais locais e regionais; 

11.2. Fomentar a expansão da oferta de educação profissional técnica de nível 
médio nas redes públicas estaduais de ensino; 

11.3. Fomentar a expansão da oferta de educação profissional técnica em nível 
médio na modalidade à distância; 

11.4. Discutir mecanismos para garantir o acesso à educação profissional às 
pessoas com deficiência e à população do campo; 

11.5. Articular com o IFPA e institutos de educação profissionais no Estado, o 
convênio com a Casa Familiar Rural de Anapu na oferta de cursos técnicos nível 
fundamental, médio e tecnológico ligados à agropecuária, na modalidade da 
Pedagogia da Alternância; 



Estado do Pará  

Prefeitura Municipal de Anapu 

CNPJ N° 01.613.194-0001-63 
anapu.pa.gov.br /  prefeitura.municipal.anapu@gmail.com    

 

 

  

11.6. Ampliar a oferta de matrículas gratuitas de educação profissional técnica 
de nível médio pelas entidades privadas de formação profissional vinculadas ao 
sistema sindical e entidades sem fins lucrativos de atendimento à pessoa com 
deficiência, com atuação exclusiva na modalidade. 
 
Meta 12: Fomentar, em parceria com as instituições de ensino superior da 
esfera Federal e Estadual, elevação da taxa bruta de matrícula na educação 
superior para 50% (cinquenta por cento) e a taxa líquida para 33% (trinta e 
três por cento) da população de 18 (dezoito) a 24 (vinte e quatro) anos, 
assegurada a qualidade da oferta e expansão para, pelo menos, 40% 
(quarenta por cento) das novas matrículas, no segmento público, 
constituindo Núcleo no Município de Anapu. 
 
Estratégias: 

12.1. Fomentar, em parceria com a Universidade Federal do Pará e 
Universidade Estadual do Pará, a implantação do Núcleo de Educação Superior 
em Anapu, com ofertas de cursos de licenciatura e bacharelado, ampliando o 
processo de interiorização das universidades; 

12.2. Discutir a possibilidade e legalidade do processo seletivo regional para o 
acesso à educação superior dando prioridade aos educandos do município e 
territórios vizinhos; 

12.3. Incentivar e apoiar os estudantes da Rede Pública de Ensino de Anapu a 
buscarem a concessão de financiamento estudantil, no âmbito do Fundo de 
Financiamento ao Estudante do Ensino Superior – FIES e Programa Universidade 
para Todos – PROUNI, caso se desloquem do município para outros municípios e 
estados; 

12.4. Incentivar e apoiar os estudantes da Rede Pública de Ensino de Anapu a 
buscarem a concessão de financiamento estudantil, no âmbito do Fundo de 
Financiamento ao Estudante do Ensino Superior – FIES e Programa Universidade 
para Todos – PROUNI, caso se desloquem do município para outros municípios e 
estados; 

12.5. Incentivar a participação no ENEN, como mecanismo de ingresso no 
ensino superior e concessão do financiamento estudantil; 

12.6. Incentivar os acadêmicos dos cursos de ensino superior realizados em 
Anapu, quando inscritos no Exame Nacional de Desempenho de Estudantes – 
ENADE, de modo a qualificar a melhoria e expansão do ensino no município e 
região; 

12.7. Publicar os editais das instituições de ensino superior nos murais da 
Secretaria Municipal de Educação e escolas e meios eletrônicos oficiais; 

12.8. Fomentar, em colaboração com a Universidade Federal do Pará e 
Universidade Estadual do Pará, o convênio com a Escola Comunitária Casa 
Familiar Rural Dorothy Stang na oferta de graduação ligada à agropecuária, 
saúde, humanas e exatas na modalidade da Pedagogia da Alternância. 

 
Meta 13: Articular com a União a elevação da qualidade da educação 
superior e ampliar a proporção de mestres e doutores do corpo docente em 
efetivo exercício no conjunto do sistema de educação superior para 75% 
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(setenta e cinco por cento), sendo, do total, no mínimo, 35% (trinta e cinco 
por cento) doutores. 
 
Estratégias 

13.1. Suscitar da União a promoção da melhoria da qualidade dos cursos de 

pedagogia e licenciaturas, por meio da aplicação de instrumento próprio de 

avaliação aprovado pela Comissão Nacional de Avaliação da Educação Superior - 

CONAES, integrando-os às demandas e necessidades das redes de educação 

básica, de modo a permitir aos graduandos a aquisição das qualificações 

necessárias a conduzir o processo pedagógico de seus futuros alunos (as), 

combinando formação geral e específica com a prática didática, além da 

educação para as relações étnico-raciais, a diversidade e as necessidades das 

pessoas com deficiência; 

13.2. Fomentar a elevação do padrão de qualidade das universidades, 

direcionando sua atividade, de modo que realizem, efetivamente, pesquisa 

institucionalizada, articulada a programas de pós-graduação stricto sensu; 

13.3. Discutir a criação do Plano Municipal de Formação de Professores em 

regime de colaboração com a União e o Estado; 

13.4. Implantar cursos de mestrado e doutorado profissional na Rede Municipal 

de Ensino de Anapu/PA para os professores em efetivo exercício da docência por 

meio de programas federais; 

13.5. Incentivar os docentes a cursar mestrado e doutorado em instituições 

públicas e/ou privadas liberando o profissional, de acordo com os percentuais 

estabelecidos pela Gestão Municipal, com licença para aprimoramento 

profissional remuneradas, conforme consta no PCCR. 

 
Meta 14: Articular com a União a elevação gradual do número de matrículas 
na pós-graduação stricto sensu, de modo a atingir a titulação anual de 
60.000 (sessenta mil) mestres e 25.000 (vinte e cinco mil) doutores, a nível 
federal, e estimular a população no município de Anapu ao ingresso em 
cursos de pós-graduação stricto sensu, para elevação do número de 
mestres e doutores no município. 
 
Estratégias 

14.1. Discutir com a União o financiamento da pós-graduação stricto sensu nas 

universidades públicas, estimulando a interiorização dos cursos de pós-graduação 

em Anapu; 

14.2. Fomentar a oferta de cursos de pós-graduação stricto sensu, utilizando 

inclusive metodologias, recursos e tecnologias de educação a distância, 

contemplando o município de Anapu; 
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14.3. Fomentar a implementação de ações para reduzir as desigualdades 

étnico-raciais e regionais e para favorecer o acesso das populações do campo a 

programas de mestrado e doutorado; 

14.4. Articular com os movimentos sociais da região da Transamazônica e 
Xingu e União a criação da Universidade Federal do Xingu; 

14.5. Criar o núcleo universitário no município de Anapu, garantindo estrutura 
física com salas de aulas, biblioteca com acervo bibliográfico atualizado, 
laboratórios e acesso à internet; 
 
 
Meta 15: Fomentar, em regime de colaboração entre a União, os Estados e o 
Município, no prazo de 1 (um) ano de vigência do PME, a política municipal 
de formação dos (as) profissionais da educação, assegurando que possuam 
formação específica de nível superior, obtida em curso de licenciatura na 
área de conhecimento em que atuam, até o final deste plano. 
 
Estratégias:  

15.1. Realizar, no primeiro ano de vigência deste PME, um levantamento dos 

professores e das professoras em efetivo exercício da docência na educação 

básica, que não possuem graduação e aqueles que atuam fora de sua área de 

formação, de modo a quantificar a demanda por curso; 

15.2. Consolidar, no prazo de 2 anos, em consonância o Plano Nacional de 

Educação e as diretrizes estaduais na formação docente, a política municipal de 

formação de professores, com diretrizes, normas, procedimentos e parcerias; 

15.3. Fomentar, com a colaboração do Fórum Permanente de Apoio a 

Formação de Professores do Estado do Pará – FORPROF e as instituições de 

ensino superior, a ampliação da participação no programa de formação inicial em 

cursos de licenciatura; 

15.4. Estimular todos os professores da rede pública a se inscreverem na 

plataforma eletrônica para organizar a oferta e a demanda de profissionais da 

educação; 

15.5. Implementar programa específico para formação inicial de profissionais 

da educação que atuam nas escolas do campo, indígenas, ribeirinhos para a 

educação especial, em parceria com UFPA; 

15.6. Fomentar, com parceria dos institutos técnicos e instituições de ensino 

superior no âmbito estadual e federal, a oferta de curso de ensino superior e 

tecnológico e de nível superior destinado aos profissionais da educação de outros 

seguimentos que não o magistério, no prazo de 07 anos de vigência desse plano; 

15.7. Valorizar e incentivar a prática dos estágios nos cursos formação dos 

profissionais da educação, nos ambientes públicos e privados educacionais, 

visando o movimento dialético da teoria e prática no desenvolvimento do trabalho 

sistêmico e a formação acadêmica, bem como vislumbrar as demandas da 

educação básica. 
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Meta 16: Fomentar, junto às instituições públicas de ensino superior, 
mecanismos de incentivo e apoio aos Profissionais do Magistério Público 
de Anapu, para acessar os cursos e programas de pós-graduação lato e 
stricto sensu, de forma que no final da vigência deste PME, 50% (cinquenta 
por cento) dos professores efetivos em sua área de atuação, obtenham 
título em especialista, mestre e doutor. 
 
Estratégias: 

16.1. Fomentar a discussão dos mecanismos, procedimentos e normais para 

incentivo e apoio aos profissionais do magistério publico efetivo para garantia do 

acesso a formação continuada, prescritos na forma de lei, no Plano de Carreira e 

Remuneração dos Servidores do Magistério Público do Município de Anapu; 

16.2. Publicar os editais de cursos e programas de pós-graduação das 

instituições de ensino superior na região, incentivando a inscrição dos docentes 

nos cursos relacionados a sua área de atuação profissional; 

16.3. Estimular os doutores e mestres do magistério público à pesquisa e 

produção científica, que estimule o uso das práticas pedagógicas inovadoras e 

tecnológicas, de valorização da diversidade e biodiversidade humana, social, 

econômica, cultural, local e da Amazônia; 

16.4. Discutir com as instituições de ensino superior a possibilidade e 

legalidade de cotas de vagas e financiamentos da pós-graduação stricto sensu 

por meio dos programas governamentais levando em consideração a demanda e 

as especificidades do município de Anapu; 

16.5. Realizar levantamento da demanda por formação continuada e fomentar 

a discussão da oferta por parte das instituições públicas de educação superior, de 

forma articulada entre União, Estado e Município; 

16.6. Discutir, com as instituições de educação superior, a formação 

continuada aos profissionais da educação que atuam nas diversas áreas da rede 

municipal, que não a docência, em cursos de aperfeiçoamento em secretariado, 

segurança do trabalho, recursos humanos, gestão e coordenação do trabalho 

pedagógico, psicopedagogia, dentre outros. 

 
 

Meta 17: Valorizar os (as) profissionais do magistério das redes públicas da 
educação básica, fomentando, junto às esferas governamentais e sindicais, 
a discussão sobre a remuneração a fim de equiparar o rendimento médio 
dos (as) demais profissionais com escolaridade equivalente, até o final do 7º 
(sétimo) ano da vigência deste PME. 
 
 
Estratégias: 
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17.1. Fomentar a participação ativa do município de Anapu, durante a vigência 

deste PME, no fórum permanente, constituído pelo MEC, com representação da 

União, dos Estados, dos Municípios e dos trabalhadores em educação, para 

discussão e acompanhamento da atualização do valor piso salarial nacional para 

os profissionais do magistério público da educação básica; 

17.2. Cumprir o Plano de, Cargos e  Carreira Remuneração dos Servidores do 

Magistério Público do Município de Anapu,  nº 263/2017, observado os critérios 

estabelecidos na Lei Federal nº 11.738/2008, com a consolidação do piso salarial 

nacional e do cumprimento da jornada de trabalho e hora atividade, bem como a 

atualização das vantagens, gratificações e incentivos pecuniários englobando 

todos os Professores do magistério em Regência de classe. 

17.3. Fomentar, com colaboração da União, apoio técnico e financeiro para 

implementação de políticas de valorização dos profissionais do magistério público 

do município de Anapu, em particular o relacionado à remuneração e formação 

inicial e continuada; 

17.4. Assegurar a elaboração do Plano de Carreira e Remuneração dos 

Servidores Técnico-Administrativos e Operacionais em Educação Pública do 

Município de Anapu; 

17.5. Assegurar a lotação do/da professor/professora com jornada de até 40 

(quarenta) horas semanais, preferencialmente, em uma única unidade escolar, 

garantindo o cumprimento de 1/3 da carga horária para as atividades extraclasse 

(hora atividade); 

17.6. Garantir a formação continuada aos professores das diferentes áreas de 

conhecimento no exercício da docência em temáticas como História Afro-

Brasileira, Indígena e Geografia Local; 

17.7. Garantir a formação continuada para todos os profissionais da Educação 

Básica de acordo com a área de atuação, como forma de consolidação e 

otimização do desenvolvimento de suas atividades laborais; 

17.8. Garantir a formação continuada para todos os profissionais da Educação 
Básica para que haja efetivamente a inclusão dos alunos deficientes, como forma 
de consolidação e otimização do desenvolvimento de suas atividades laborais. 
 
 
Meta 18: Assegurar, no primeiro ano de vigência deste PME, a 
reestruturação do Plano de Carreira para os(as) profissionais da educação 
básica do município de Anapu, tomando como referência o piso salarial 
nacional profissional, definido em lei federal, nos termos do inciso VIII do 
art. 206 da Constituição Federal. 
 
Estratégias: 

18.1. Instituir, no primeiro mês de vigência deste PME, a Comissão de Gestão 

do Estatuto e Plano de Carreira, Cargo e Remuneração do Magistério Público do 
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Município de Anapu, como afirma o artigo 77 da Lei Municipal nº 157/2010, com 

caráter de avaliação e deliberação de propostas de emendas ao dispositivo legal; 

18.2. Reestruturar o PCR dos Servidores do Magistério Público do Município de 

Anapu, assegurando o cumprimento da Lei Federal nº 11.738/2008, no que 

dispõe a implementação do Pisa Salarial Nacional e de 1/3 da jornada de trabalho 

para cumprimento da hora atividade; 

18.3. Prever no PCR dos profissionais da educação municipal, licença 

remunerada e incentivos para qualificação profissional, inclusive em nível de pós-

graduação stricto sensu; 

18.4. Prever no PCR do Magistério Público do Município de Anapu, o 

enquadramento do cargo Técnico em Educação – Pedagogo, responsável pelo 

suporte pedagógico à docência e aos educandos das escolas municipais, 

assegurando as vantagens e gratificação pecuniárias dispostas à função na Lei 

Municipal 157/2010; 

18.5. Realizar, em consonância com o disposto no PNE e em colaboração com 

o Ministério da Educação (MEC), o censo dos (as) profissionais do magistério e 

de outros seguimentos da educação básica, consolidando na Secretaria Municipal 

de Educação de Anapu, dados estatísticos da lotação, formação e titularidade, 

admissão, progressão funcional e vínculo; 

18.6. Promover um concurso em público no ano de 2019, e gradativamente, a 

partir de diagnóstico de vagas na rede municipal de ensino e dotação 

orçamentária, até o 08 (oitavo) anos de vigência deste PME, para que 90% 

(noventa por cento) dos profissionais do magistério da educação básica e, 80% 

(oitenta por cento) dos profissionais não docentes sejam ocupantes de cargos de 

provimento efetivos; 

18.7. Consolidar o sistema de avaliação de desempenho aos profissionais da 

educação básica por meio de acompanhamento da gestão escolar e do aporte 

pedagógico, assegurando que no prazo de 02 anos de vigência deste PME, sejam 

apresentados os critérios de avaliação dos profissionais da educação básica, 

considerando as especificidades sócias culturais das escolas, garantido a 

imparcialidade e participação de representes do Sintepp (Sindicato dos 

Trabalhadores em Educação Pública do Pará); 

18.8. Considerar as especificidades socioculturais das escolas do campo no 
provimento de cargos efetivos; 

18.9. Estimular e apoiar a Comissão Permanente de Profissionais da Educação 
na rede municipal, para subsidiar os órgãos competentes na avaliação, 
reestruturação e implementação de emendas no PCR. 

18.10. Realizar as lotações nas escolas do campo, em classes multisseriadas 
com no máximo 25 alunos, por segmento. Classes com 30 alunos sejam divididas 
em duas turmas, em função das dificuldades que os professores estão tendo em 
proporcionar a aprendizagem dos alunos. 
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Meta 19: Assegurar condições, no prazo de 03 (três) anos, para a efetivação 
da gestão democrática da educação, associada a critérios técnicos de 
mérito e desempenho e à consulta pública à comunidade escolar, no âmbito 
das escolas públicas, com fomento de recursos e apoio técnico da União. 
 
Estratégias: 

19.1. Criar e ampliar a acompanhamento, o monitoramento e o controle das 
gestões dos programas e ações das políticas públicas educacionais, por meio da 
implementação de Conselhos Escolares em 100% das escolas municipais, 
observado as normas, critérios e legislação em vigor; 

19.2. Fortalecer, em parceria com a União e o Estado, a atuação do Conselho 
de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB (CACS-FUNDEB) e do 
Conselho de Alimentação Escolar (CAE), estimulando a participação nos 
programas de apoio e formação de conselheiros; 

19.3. Estimular a constituição do Fórum Permanente de Educação, no primeiro 
ano de vigência do PME, com intuito de coordenar as Conferências Municipais de 
Educação, bem como acompanhamento e avaliação da execução das metas e 
estratégias do PME, em consonância com o PNE e PEE; 

19.4. Estimular e apoiar a constituição e fortalecimento de grêmios estudantis e 
associação de pais; 

19.5. Constituir o Conselho Municipal de Educação do município de Anapu, no 
primeiro ano de vigência deste plano, como instrumento de participação na 
elaboração das políticas públicas para educação no município, fiscalização da 
aplicação dos recursos públicos, normatização da matriz curricular e 
funcionamento das escolas, dentre outras, assegurando condições de 
funcionamento autônomo; 

19.6. Estimular a participação social dos profissionais da educação, dos 
educandos, das famílias e sociedade em geral na elaboração dos projetos 
políticos pedagógicos, currículos escolares, planos de gestão escolar e 
regimentos internos, bem como a participação dos pais na avaliação da gestão 
escolar e dos docentes; 

19.7. Fomentar a discussão no PCR dos Servidores do Magistério Público do 
Município de Anapu, processo eletivo para direção das escolas municipais, no 
segundo ano de vigência do PCR restruturado; 

19.8. Estabelecer mecanismos de avaliação, afim de subsidiar a definição de 
critérios objetivos para o provimento dos cargos de diretores e gestores escolares, 
mensuradas no PCR; 

19.9. Fomentar, em colaboração com instituição de ensino superior, formação 
de diretores e gestores escolares, com intuito de subsidiar a administração 
escolar e consolidação da gestão democrática; 

19.10. Instituir, no final do primeiro ano de vigência deste PME, o Sistema 
Municipal de Educação, aprovando Lei específica para disciplinar a gestão 
democrática da educação pública e propor diretrizes e objetivos, no âmbito 
municipal. 
 
Meta 20: Acompanhar a ampliação do investimento público em educação 
pública em 10% do PIB, ao final do decênio do PNE, bem como fomentar a 
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ampliação do investimento na educação municipal, de forma a atingir, no 
final da vigência do PME, 30% da receita líquida do município, resultante de 
impostos, inclusive a proveniente de transferência, para a manutenção e 
desenvolvimento do ensino público. 
 
Estratégias: 

20.1. Fomentar, com a administração municipal, mecanismos de 

acompanhamento da arrecadação municipal própria para incrementar em 5% 

(cinco por cento), o investimento em educação, de modo a ampliar no final da 

vigência deste plano, para 30% (trinta por cento); 

20.2. Fomentar a discussão sobre a implantação do Custo Aluno-Qualidade, a 

partir de estudos sobre os custos da educação básica nas diferentes etapas e 

modalidade, de acordo com as especificidades locais e, em especial, as 

populações do campo e das pessoas com deficiências; 

20.3. Viabilizar articulações entre a rede de ensino público e a iniciativa 

privada, bem como com os movimentos sociais, sindicais, organização e setores 

produtivos do município, vislumbrando o aperfeiçoamento da gestão educacional 

e elaboração de projetos e ações para melhoria da qualidade do ensino público; 

20.4. Desenvolver, com a colaboração da União e Estado, projetos e 

convênios, que viabilizem recursos financeiros para ampliação, reforma e 

construção da rede física das escolas e, consecutivamente, a expansão de vagas 

e a melhoria da qualidade do ensino; 

20.5. Fortalecer os mecanismos e os instrumentos que assegurem a 

transparência e o controle social na utilização dos recursos públicos aplicados à 

educação, especialmente, a realização de audiências públicas; 

20.6. Fomentar, anualmente, a coleta de informações, projeção de estatísticas 

educacionais, sob a responsabilidade da Secretaria Municipal de Educação, a fim 

de avaliar as ações, programas e aplicação de recursos na educação, de modo a 

contribuir no planejamento da SEMED. 

 


