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JUSTIFICATIVAS 
 

A escola Estadual De Ensino Médio Maria José Santana, localizada na zona 
urbana do munícipio de Anapu-PA, a mesma atende cerca de 849 (Oitocentos e 
quarenta e nove) alunos distribuídos entre turno matutino, vespertino e noturno, 
com faixa etária a partir de 13 anos. 

O projeto prevê a melhoria do ambiente escolar que possui 1.980,5 m² (uns mil 
novecentos e oitenta metros quadrados) de área construída e 7.200 m² (sete mil e 
duzentos metros quadrados) de terreno.  

A escola reforma e ampliação da escola beneficiará a população local e as vilas 
das zonas rurais, formando pessoas e servindo como base para o ensino superior 
e o mercado de trabalho, desenvolvendo assim o âmbito sócio econômico do 
município. 

A oferta atual de matrículas na educação profissional técnica de nível médio 
no Brasil, ainda é bastante tímida, representando pouco mais de 10% das 
matrículas ocorridas no ensino médio. No estado do Pará, este percentual é ainda 
menor, representado menos de 1%. (Percentuais calculados a partir de dados do 
Censo Escolar/INEP). 

Assim, tendo em vista a baixa oferta de matrículas nos cursos técnicos e o fato 
de a realidade socioeconômica nacional e dos estados brasileiros encontrarem-se 
em franco processo de desenvolvimento, faz-se necessário instituir e/ou 
implementar políticas públicas no sentido de promover a expansão da oferta desta 
modalidade de educação. Tal expansão se justifica, entre outras coisas, pela 
necessidade de adequação da escola as necessidades do município.  

Atualmente, o município de Anapu, com cerca de 11.895,296 km². A população 
residente, de acordo com a estimativa do IBGE em 2010, era de 20.543 habitantes 
residentes na cidade Anapu/PA, com uma representação política em 17.468 
eleitores em 2016, e uma taxa média anual de crescimento na casa de 5%. 

Desta feita, com a reforma e ampliação, a escola poderá expandir suas ações 
pedagógicas, atendendo, mais e melhor, potencializando a qualidade da educação 
no município.  
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