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PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

1.  CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

Introdução 

Conforme a Lei nº 13.005/2014 de 25 de Junho 2014, que criou o Plano Nacional de 

Educação (PNE), com vigência de 2014 a 2024, que estabelece o regime de colaboração entre 

os sistemas de ensinos dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. 

O Plano Municipal de Educação de Anajás – PME/Anajás caracteriza-se por ser um 

plano global da educação, por isso necessita de articulação de diversos setores da 

administração pública e da sociedade na sua discussão e elaboração a fim de alcançarmos o 

ideal de educação para todos, incluindo crianças, jovens e adultos do nosso município.  

O Plano Municipal de Educação – PME não é um documento declarativo, nem 

tampouco uma carta de intenções elaborada pelos responsáveis políticos do município com 

fins explicitamente temporais. Trata-se da construção de um projeto que visa a integração de 

dinâmicas relacionadas com as iniciativas de todos os membros da comunidade educativa, 

tendo por finalidade principal dotar os estabelecimentos de ensino de Educação Infantil, 

Educação de Jovens e Adultos, Educação Especial e Ensino Fundamental, de um recurso que 

favoreça a relação da Secretaria Municipal de Educação e a comunidade. 

Somente com a colaboração de todos, foi garantida a tomada de decisões coletivas 

sobre o Plano Municipal de Educação, cuja intencionalidade é constantemente redefinida pela 

relação de reciprocidade. Com efeito, trata-se de um plano que se fez pela participação efetiva 

de todos os seguimentos da sociedade civil, comunitários, professores, sindicatos, poder 

público, executivo, legislativo e judiciário, em consonância com o Plano Nacional de 

Educação. 

 

1.2.   Objetivo Geral 

 

O Plano Municipal de Educação – PME tem como objetivo geral elevar a escolaridade 

da população, a melhoria da qualidade de ensino em todos os níveis, a redução das 

desigualdades sociais, a democratização da gestão do ensino público, garantia do acesso e a 

permanência, com sucesso dos alunos na escola; tendo como prioridade a garantia do ensino 
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obrigatório a todas as crianças de 4 a 17 anos, assegurando sua conclusão, a garantia do 

ensino supletivo aos que não tiveram acesso à escola na idade própria e que não concluíram o 

Ensino Fundamental, incluindo a erradicação do analfabetismo através da alfabetização de 

jovens e adultos, ampliação do atendimento na Educação Infantil, valorização dos 

profissionais de educação e favorecer o desenvolvimento integral da pessoa com deficiência, 

transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação.  

2. SITUAÇÃO E PERSPECTIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA NO MUNICÍPIO DE 

ANAJÁS  

2.1. IDENTIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO 

2.1.1. Histórico do Município:  

Embora a historiografia do município de Anajás não seja contada pelos renomados 

historiadores, o pouco que sabemos foi contado pelos registros orais passados de geração em 

geração. Sabe-se também que não é diferente da história brasileira, onde a terra já era habitada 

pelos indígenas que residiam a Oeste da Ilha de Joanes atualmente Ilha de Marajó. 

A princípio a região chamava-se Mocoões, sendo colonizada por jesuítas através de 

missões. Primeiramente “Mocoões” pertenceu ao município de Chaves, como já relatamos 

anteriormente na formação político administrativa é equivalente a história do Brasil, 

recheados por disputas de ricas terras. A partir da Lei nº 596 de 30 de setembro de 1869, o 

território passa a pertencer ao município de Breves, onde erigiu o povoado em freguesia 

tornando-se Menino Deus do Rio Anajás em homenagem à missão colonizadora e a tribo de 

índios chamadas de Anajás, que habitava no centro da ilha de Joanes 

Em 25 de novembro de 1886, pela Lei provincial nº 1252, a freguesia é elevada à 

categoria de município com sede na antiga Vila de Anajás. Em 06 de julho de 1895, pela Lei 

Estadual nº 324, Anajás conquista porte de cidade constituída de distrito sede. Porém o sonho 

daquele povo novamente é retirado pelo Decreto Estadual de nº 06 de 04 de novembro de 

1930 que declara extinto o município de Anajás e anexa seu território ao município de Afuá. 

Finalmente o Decreto-Lei Estadual nº 3131 de 31 de outubro de de 1938, recria o 

município de Anajás, desmembrando do município de Afuá agora subdividido em zonas: 

Anajás, Furo do Breu e Trovão. 
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Atualmente o município de Anajás possui inúmeras localidades no meio rural. Sua 

sede possui estrutura urbana desenvolvida e na cidade reside uma população de 

aproximadamente dez mil pessoas. Por origem indígena e católica, o povo ananjaense 

preserva muitos costumes, crenças e lendas amazônicas. 

 

2.1.2.1    Aspectos Físicos 

O município de Anajás situa-se na mesorregião do Marajó e microrregião Furos de 

Breves. A sede do município tem as seguintes coordenadas geográficas: 00º 59’ 21” de 

latitude Sul e 49º 56’ 24” de longitude a Oeste de Greenwich. Os limites do município são os 

seguintes: Ao Norte – Municípios de Chaves e Afuá; ao Sul – Municípios de São Sebastião da 

Boa Vista e Breves; a Leste – Municípios de Ponta de Pedras e Muaná; a Oeste – Municípios 

de Breves e Afuá. 

O município de Anajás ocupa uma área de 6.921,751 km², representando 0,5548% do 

Estado, 0,1796% da Região e 0,0815% de todo o território brasileiro.  

 

2.1.2.2.   Aspectos Demográficos 

Segundo o Censo do IBGE de 2010, a população de Anajás é de 24.759 habitantes e 

sua Densidade Demográfica é de 3,58 (hab/km²). 

2.1.2.3.  Objetivos Educacionais do Município 

O Plano Municipal de Educação constitui-se num momento de mobilização social 

democrático e de planejamento participativo que tem por objetivo “envolver todos pela 

educação para garantir educação para todos”. Definindo diretrizes e propostas para política 

educacional do nosso município no período de dez (10)anos. 

Na elaboração do Plano Municipal de Educação consideramos os seguintes eixos de 

sustentação estabelecidos pelo Plano Nacional de Educação: Acesso e Permanência com 

sucesso e qualidade na educação pública municipal; Formação e Valorização dos 

Profissionais de Educação; Gestão Participativa da Gestão Pública Municipal e 

Financiamento da Educação. 
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2.1.2.4.  Situação Educacional do Município 

A estrutura da Educação Pública Municipal atual é de 113 Escolas atendendo as 

seguintes modalidades da Educação Básica: Educação Infantil, Ensino Fundamental, 

Educação de Jovens e Adultos e Educação Especial. Sendo que das 113 escolas 02 atendem 

somente a Educação Infantil, destacando-se as Escolas “Bolinha” e “Luluzinha”; 69 escolas 

atendem Educação Infantil e Ensino Fundamental e 42 escolas atendem Ensino Fundamental 

e Educação de Jovens e Adultos; A Educação Especial é atendida em todas as escolas desde 

que haja demanda.  

As consequências da falta de funcionamento e fragilidade dos modelos econômicos 

implantados no país nas duas décadas passadas persistem de forma negativa no nosso Estado, 

e consequentemente no nosso Município. Seus efeitos perversos principalmente no setor 

educacional impossibilitou um volume de investimento que revertesse o processo de 

degradação do ensino público. No entanto, não podemos deixar de assinalar o significativo 

encremento do atendimento escolar na última década, com a universalização do acesso de 

crianças na faixa etária de 7 a 14 anos no Ensino Fundamental. 

As legislações vigentes, como a Constituição Federal de 1988 e a Lei 9394/96 Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que descentraliza o poder de decisão em diversos 

aspectos das políticas públicas e institui, desde 1996, o repasse de recursos financeiros para o 

Ensino Fundamental através do Fundo de Manutenção da Educação Básica e Valorização dos 

Profissionais da Educação, conhecido como FUNDEB, proporcionaram um salto qualitativo 

na educação municipal. Vários programas do FUNDESCOLA/MEC foram implantados desde 

1997, como o PDDE – Programa Dinheiro Direto na Escola; PDE – Plano de 

Desenvolvimento das Escolas, PAPE – Programa de Adequação dos Prédios Escolares e 

PDDE interativo. Atualmente o recurso do PDDE é gerenciado por 96% das escolas 

municipais através de suas Unidades Executoras ou Unidade Mantenedora (Prefeitura 

Municipal), viabilizando a manutenção da escola e a valorização do profissional de educação.  

Para o município enfrentar os desafios da educação, especialmente quanto ao 

atendimento no Ensino Fundamental a rede municipal dispõe de 113 escolas todas contruídas 

com recursos financeiros advindos do Fundo de Manutenção da Educação Básica e 

Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB e do Tesouro Municipal, dentre as 

quais detacamos as Escolas “Maria Iranêde Coutinho” – totalmente reconstruída com recursos 

próprios da Prefeitura Municipal, com 10 salas de aulas e auditório e a Escola denominada 
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“Mário Barros” com 10 salas de aulas, quadra coberta e espaço para o laboratório de 

informática e de ciências. 

No censo final de 2014 apresentamos um número de 10.690 (Dez mil, seiscentos e 

noventa) alunos atendidos na Educação Infantil, Ensino Fundamental, Educação de Jovens e 

Adultos e Educação Especial. 

Quanto aos professores, principalmente do meio rural, um bom número recebeu cursos 

de formação continuada para a melhoria de sua prática pedagógica como o Programa Escola 

Ativa que atendia 100% dos professores do meio rural que ministravam aulas nas turmas de 

Multianos e Multisséries e o Programa Gestão da Aprendizagem Escolar – GESTAR II, 

que atendeu quase 100% dos professores de 5ª a 8ª séries que ministravam as disciplinas 

Língua Portuguesa e Matemática tanto no meio rural quanto no meio urbano, em 2013, 2014 e 

2015 essa formação continuada se dá através do programa Pacto Nacional pela Alfabetização 

na Idade Certa que atende todos os professores do primeiro ciclo do ensino fundamental de 9 

anos. 

Quanto à situação funcional do município, contamos com 797 trabalhadores de 

educação sendo abaixo especificados: 

 Auxiliares de Serviços Gerais: 265 

 Auxiliares Administrativo: 50 

 Assistentes Administrativo: 02 

 Secretário escolar: 24 

 Chefe de seção: 4 

 Vigias: 59 

 Pedagogos (Técnicos/SEMED): 05 

 Professores pedagógicos: 188 

 Professores graduado I: 141 

 Professores graduado II: 57  

 Motorista: 1 

 Marítimo: 1 
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3. EIXOS TEMÁTICOS DESENVOLVIDOS NO PLANO MUNICIPAL DE 

EDUCAÇÃO E SUAS DIRETRIZES 

3.1. Acesso e Permanência com Sucesso e Qualidade da Educação Pública Municipal 

O eixo temático Acesso e Permanência com Sucesso e Qualidade da Educação Pública 

Municipal, defende o princípio de que é necessário combater o fracasso escolar no Ensino 

Fundamental e propiciar o acesso de crianças na escola com sucesso e qualidade, com 

aprendizagens de conhecimentos significativos para a vida em sociedade. 

Este eixo é dever constitucional e social, estabelecido no Art. 206, inciso I da 

Constituição Federal e regulamentado pela Lei 9394/96 – Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional, priorizando principalmente o cumprimento do atendimento a Educação 

Básica, enquanto direito público subjetivo. 

O eixo temático Acesso e Permanência com Sucesso e Qualidade da Educação Pública 

Municipal, fundamenta-se nas seguintes diretrizes: 

 Ampliar o atendimento à Educação Básica e garantir a manutenção da qualidade 

social do Ensino; 

 Garantir o direito de acesso, permanência e conclusão da Educação Básica a 

todas as crianças e jovens de 4 a 17 anos, com qualidade na aprendizagem de 

conteúdos e habilidades para a vida em sociedade; 

 Elevar o nível de escolaridade da população adulta por meio de cursos de 

alfabetização de adultos, de supletivos e de ensino fundamental regular noturno; 

 Incrementar oportunidades de acesso de toda a população à arte e à cultura, 

oferecendo às crianças e aos jovens, tanto do meio urbano quanto do meio rural, 

atividades educacionais mais ricas e variadas: teatro, música, semanas culturais, 

etc; 

 Ampliar o atendimento do Programa Bolsa Família como forma de incentivo à 

permanência na escola. 

 

3.2.    Financiamento da Educação Pública 

         Quanto ao eixo Financiamento da Educação Pública Municipal, no contexto do Plano 

Municipal de Educação – PME, constitui-se elemento essencial, capaz de viabilizar a efetiva 

implemntação das diretrizes e metas estabelecidas pelo mesmo. 
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Este eixo propõe a discussão de questões diferentes à distribuição e gestão dos recursos, 

constituicionalmente destinados à manutenção e desenvolvimento do ensino, visando atender 

a demanda para educação com qualidade e equidade. 

Para nortear as discussões e proposições em torno do eixo, delimitamos as seguintes 

diretrizes: 

 Garantia de políticas de financiamento da educação pública que atenda a 

demanda do sistema de ensino com qualidade e equidade; 

 Efetivação de um sistema contínuo de colaboração técnica e financeira entre as 

três esferas do poder público, União, Estado e Município, como forma de 

assegurar os direitos constitucionais à educação pública gratuita e qualidade para 

todos; 

 Criar mecanismos de descentralização dos recursos, com efetivo 

acompanhamento e fiscalização. 

 

3.3.  Gestão Participativa da Educação 

O eixo Gestão Participativa da Educação concebe a ideia de gestão democrática, que 

está diretamente associada às atividades pelas quais se mobilizam meios e procedimentos que 

visam atingir objetivos específicos, envolvendo aspectos gerenciais e técnico-administrativos, 

baseados em funções específicas de planejar, organizar, dirigir e avaliar. 

Através de uma gestão democrática e participativa é que conseguiremos desenvolver 

uma política educacional de qualidade voltada para a cidadania, assegurando a transparência 

do gerenciamento dos recursos, assim como o exercício do controle social, visando 

oportunizar atitudes democráticas entre os envolvidos e fortalecendo princípios de autonomia 

e transparência do processo educativo. 

Realizar uma gestão democrática significa acreditar que todos juntos têm mais chances 

de encontrar caminhos para atender as expectativas da sociedade. 

O eixo Gestão Participativa da Educação fundamenta-se nas seguintes diretrizes: 

Ampliar o acesso da sociedade no processo de construção de uma gestão pública da educação; 
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 Desburocratização, descentralização e normatização da gestão nas dimensões 

pedagógica, administrativa e financeira; 

 Participação efetiva dos Conselhos Municipais e do Ministério Público. 

 

3.4. Formação e Valorização dos Profissionais e Trabalhadores da Educação 

Esse eixo fomenta uma discussão em torno da formação e valorização dos profissionais 

e trabalhadores da educação, o que significa buscar instrumentos e recursos que impliquem na 

qualidade na qualificação do profissional de educação, e consequentemente, uma melhor 

formação dos educandos. Dessa forma este eixo, aponta para todas as questões ou situações 

que envolvam a melhoria do ensino e da aprendizagem no contexto educacional do nosso 

município. Há que se pensar em situações como: formação profissional, responsabilidade com 

o processo de ensino e aprendizagem, apropriação dos diversos saberes que compõe hoje a 

ciência pedagógica, a participação no processo de tomada de decisões no bojo do trabalho 

escolar, enfim, todas as possíveis e cabíveis situações que concorram à melhoria progressiva 

de nossa rede de ensino, na prática escolar docente e discente, que envolvam não somente os 

professores, mas todos aqueles que direta ou indiretamente fazem parte do processo educativo 

nas escolas públicas deste município. 

O eixo fundamenta-se nas seguintes diretrizes: 

 Formação contínua dos professores e demais profissionais e trabalhadores da 

educação como garantia da apropriação de novos conhecimentos; 

 Remuneração condizente à formação e atuação profissional; 

 Garantir acesso às novas TICS (Tecnologias de Informações e Comunicações)  

adequadas ao desenvolvimento da aprendizagem; 

 Jornada de trabalho organizada, com vista a atender as necessidades do aluno e a 

qualidade profissional do professor; 

 Efetiva participação dos profissionais e trabalhadores da educação no processo 

pedagógico da escolar; 

 Efetiva progressividade de carreira e salário de acordo com os níveis de formação. 
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4. METAS E ESTRATÉGIAS DO PLANO DECENAL DE EDUCAÇÃO DO 

MUNICÍPIO POR MODALIDADE DE ENSINO E EIXOS TEMÁTICO 

 

4.1.  Educação Infantil 

 

 Construir 03 (três) escolas no meio urbano e 05 (cinco) nos principais polos do meio 

rural para atendimento da pré-escola, com infraestrutura adequada ao padrão MEC, na 

cidade e campo; 

 Construir 02 (duas) creches no meio urbano e 03 (três) no meio rural (onde houver 

maior demanda, preferencialmente que não exija transporte escolar) para atender 

crianças em tempo integral; 

 Realizar concursos públicos para provimento de vagas aos profissionais com formação 

em Orientação Escolar, Supervisão Escolar, Assistente Social e Psicopedagogo, de 

acordo com os artigos 39 a 42 do Regimento Unificado das Escolas Municipais de 

Anajás; 

 Garantir recursos adequados aos alunos da educação infantil; 

 Assegurar como formação mínima aos professores da educação infantil em 

Licenciatura Plena em Pedagogia até 2020. 

 Adequar as escolas do meio rural que compõe a rede municipal de ensino para 

implantação da pré-escola onde houver demanda suficiente até o final da vigência do 

PME; 

 Extinguir progressivamente o turno intermediário, sendo maternal em 2016, pré-I em 

2017 e pré-II em 2018.  

 

4.2. Ensino Fundamental/Anos Iniciais 

 

 Acompanhamento psicopedagógico para alunos, pais de alunos e trabalhadores de 

educação básica; 

 Assegurar 02 (dois) professores para o primeiro e segundo ano em horários de 

funcionamento específicos para os mesmos de acordo com a legislação vigente;  

 Construir 03 (três) escolas no meio urbano e 05 (cinco) escolas no meio rural com 

infraestrutura padronizada de acordo com as normas do MEC;  
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 Extinguir progressivamente o turno intermediário, sendo primeiro ano em 2016,  

segundo ano 2017,  terceiro ano em 2018, quarto ano em 2019 e quinto ano em 2020;  

 Ampliar e reformular o programa correção de fluxo a todas as escolas de nível 

fundamental/anos iniciais.  

 

4.3. Ensino Fundamental Anos/Séries Finais 

 

 Ampliar o quadro de profissionais de língua estrangeira no sistema municipal de ensino 

de Anajás (anos/séries finais), assegurando o atendimento da demanda existente;  

 Assegurar que os professores graduados, em área específica, atuem em suas áreas de 

formação preferencialmente; 

 Criar, implantar e ampliar bibliotecas nas escolas públicas municipais, com acervo 

bibliográfico quantitativo e qualitativo e ampliação da biblioteca pública municipal, 

com máximo acervo de livros e títulos possíveis; 

 Expandir o ensino fundamental (anos/séries finais) para as escolas do município onde 

houver demanda; 

 Permanência de profissionais com formação em Orientação Escolar, Supervisão 

Escolar, Assistente Social e Psicopedagogo, de acordo com os artigos 39 a 42 do 

Regimento Unificado das Escolas Municipais de Anajás, aprovados em concursos 

públicos. 

 

4.4. Ensino Médio Profissional 

 

 Pactuar entre os entes federados parcerias para implantação gratuita de ensino técnico 

profissional e cursos preparatórios para vestibular e concursos públicos; 

 Implantar na sede do município e no meio rural, Ensino Médio profissionalizante à 

distância para atender preferencialmente alunos de baixa renda de acordo com a 

necessidade do mercado local e onde houver infraestrutura adequada; 

 Construir uma casa de apoio para albergar estudantes nos núcleos e na sede do 

município (onde houver necessidade); 

 Construir (01) uma escola politécnica padrão na sede do município até o quinto ano de 

vigência do PME; 
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 Estimular a criação de projetos socioculturais no Ensino Médio. 

 

4.5. Educação Superior 

 

 Promover parcerias para implantação de núcleos universitários públicos e particulares, 

estabelecendo convênios com as esferas Estadual e Federal, oferecendo cursos nas 

mais diversas áreas, visando suprir as necessidades do Município; 

 Construir (01) uma casa para albergar estudantes de nível superior na cidade sede do 

campus universitário do Marajó até o fim da vigência do PME; 

 Criar um Fundo de Amparo e incentivo para professores-estudantes que estejam 

cursando o nível superior dentro ou fora do município; 

 Prover ajuda de custo mensal para professores que precisem se deslocar de seus 

domicílios até a sede do município ou da sede para outros municípios, no valor de 

50% do salário mínimo por período de estudo. 

 

4.6. Educação do Campo 

 

 Garantir moradia digna e transporte aos trabalhadores da educação que se deslocam da 

sede para o campo; 

 Elaborar calendário especial para as escolas de difícil acesso e de acordo com o 

calendário agrícola, pecuário e extrativista da localidade; 

 Promover uma educação voltada à realidade de cada localidade, com currículo, 

conteúdo, material didático e metodologia adequada às especificidades da educação do 

campo e global; 

 Envidar esforços para extinção das turmas multianos nas localidades onde houver 

demanda suficiente para implantar o ensino regular; 

 Subsidiar todas as escolas de pequeno porte com auxiliares de serviços gerais. 

 

4.7. Igualdade Racial 

 

 Realizar concursos públicos a fim de prover vagas para professores com formação 

específica na área de ciências da religião; 
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 Incluir o tema no Projeto Pedagógico das escolas do município de Anajás, trabalhando 

com realizações de projetos contidos de campanhas e palestras que objetivem o 

combate a toda e qualquer discriminação ou desigualdade racial, com apoio das 

autoridades jurídicas, visando ainda o combate à violência nas escolas; 

 Promover políticas que viabilizem a democratização do conhecimento, por meio da 

adaptação de currículos que contemplem a diversidade etinorracial visando tornar os 

conteúdos programáticos mais interessantes e próximos da realidade dos estudantes 

das regiões rurais e urbanas; 

 Adquirir recursos didáticos que atenda a diversidade etinorracial; 

 Promover formação continuada para trabalhadores da educação objetivando a 

mediação dos conflitos ocasionados pelos diversos tipos de diversidade. 

 

4.8. Educação Especial 

 

 Promover parceria entre as Secretarias Municipais de Saúde, Secretaria de Assistência 

Social e Secretaria de Educação para o atendimento às necessidades sociais dos alunos 

público alvo da Educação Especial; 

 Realizar cursos de formação continuada aos profissionais que atuam na área da 

educação e acompanhamento periódico de profissionais da área da saúde; 

 Construir e ampliar as salas de recursos multifuncionais (meio rural e urbano); 

 Adquirir e adaptar meios de transportes escolares, adequados, para facilitar o 

deslocamento de alunos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento 

(TGD) e altas habilidades ou superdotação; 

 Garantir recursos e materiais didáticos adequados para todos os alunos com 

deficiência, transtornos globais do desenvolvimento (TGD) e altas habilidades ou 

superdotação. 

 

4.9. Educação Ambiental 

 

 Ofertar cursos de formação continuada em educação ambiental para os trabalhadores 

da educação que compõe o sistema municipal de ensino de Anajás até o terceiro ano 

de vigência deste PME; 
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 Incentivar parcerias entre órgãos públicos e privados para elaboração e execução de 

projetos de geração de renda, com a reciclagem do lixo; 

 Fomentar campanhas de esclarecimentos, através de projetos, sobre os perigos da 

poluição do Meio Ambiente para a saúde de todos: homem e natureza, com 

culminância no dia Mundial do Meio Ambiente; 

 Mobilizar a comunidade em geral para reutilização do lixo, criando oficinas de 

confecções de brinquedos em 01 (um) dia da semana, que serão distribuídos nas 

escolas do município; 

 Sensibilizar a comunidade sobre a importância da coleta seletiva do lixo; 

 

4.10. Educação de Jovens e Adultos 

 

 Atender os alunos da EJA, com horários alternativos;  

 Implementar projetos inovadores e formação específica e continuada para os 

trabalhadores da EJA; 

 Garantir a continuidade da EJA, em nível médio com ênfase na profissionalização e no 

mercado de trabalho, também nas escolas municipais; 

 Universalizar o acesso ao transporte escolar para os alunos da EJA; 

 Estabelecer parcerias entre empresas e escolas para permanência e sucesso do aluno da 

EJA; 

 

4.11. Educação Tecnológica 

 

 Implantar, implementar e manter laboratórios de informática com acesso a internet no 

meio urbano e rural, nas escolas onde houver demanda até o final deste PME; 

 Implantar e implementar laboratórios de ciências nas escolas de grande porte que 

compõe o Sistema Municipal de Ensino de Anajás as escolas até o final deste PME; 

 Promover formação inicial e continuado a profissionais para atuarem nas escolas na 

área das novas TICS (Tecnologias de Informações e Comunicações); 

 Construir espaços para aulas de cursos profissionalizantes nas áreas das novas TICS 

(Tecnologias de Informações e Comunicações); 
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 Criar espaços dentro das escolas para o acesso à informatização para alunos, 

funcionários e pais de alunos; 

 Construir e equipar videotecas e ludotecas nas escolas da sede e nos principais núcleos 

com espaços adequados; 

 

4.12. Transporte Escolar 

 

 Promover parceria com a Capitania dos Postos da Amazônia Oriental para realização 

de cursos de formação de aquaviários aos transportadores de alunos, atingindo 100% 

dos transportadores até a metade deste PME; 

 Oferta de transporte escolar de qualidade, por parte da prefeitura, com 02 (dois) 

profissionais: um condutor e um ajudante, preferencialmente para a educação infantil e 

educação especial; 

 Regulamentar os transportadores de alunos através de leis municipais para que os 

mesmos sejam remunerados de acordo com as leis trabalhistas até o final do PME; 

 Viabilizar parceria entre a Secretaria de Municipal de Educação (SEMED) e Secretaria 

Municipal de Obras (SEMOB) para manutenção do motor quando necessário; 

 Criação do conselho do transporte escolar (CTE), no primeiro ano de vigência deste 

PME. 

 

4.13. Merenda Escolar 

 

 Aplicação efetiva de 30% da verba da merenda escolar para a merenda regionalizada;  

 Firmar o convênio com o governo do estado para que não falte merenda na rede 

estadual; 

 Oferecer anualmente cursos de capacitação, atualização e aprimoramento a todos os 

profissionais da educação (Relação interpessoal e manipulação de alimentos); 

 Realizar concursos públicos para merendeiras que venham suprir a necessidade de 

profissionais em educação do nosso município, na respectiva área com vagas 

especificadas para o meio rural e urbano; 

 Implantar e aplicar projetos que incentivem a criação de hortas nas escolas; 
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 Viabilizar presença de nutricionista para elaboração do cardápio a partir do teste de 

aceitabilidade na rede municipal de ensino. 

 

4.14. Gestão Democrática 

 

 Realizar eleição direta para diretor e vice-diretor em escolas municipais e estaduais no 

meio urbano e rural, até o quinto ano deste PME, com prioridades para licenciatura em 

pedagogia com habilitação em gestão escolar ou com habilitação em outras disciplinas 

desde que tenha especilaização em gestão, ou em caso de carência qualquer 

profissional com nível superior, sendo servidor efetivo para todos os casos;  

 Elaborar e atualizar Projeto Pedagógico em todas as escolas municipais e estaduais no 

primeiro ano de vigência deste PME; 

 Criar grêmio estudantil, associações de pais, assistentes e técnicos administrativos, de 

serviços gerais, conselhos escolares e conselho de classe em todas as escolas 

municipais e estaduais no primeiro ano de vigência deste PME; 

 Promover escolha de transportadores de alunos pela comunidade no primeiro ano de 

vigência deste PME. 

 

4.15. Infraestrutura 

 

 Construir, ampliar e adequar escolas para educação infantil, ensino fundamental e 

médio, contendo salas para educação especial na cidade e no campo; 

 Construir espaço (quadra poliesportiva) para a prática de esportes e realização de 

eventos nas escolas núcleos e de médio porte no meio urbano; 

 Adquir grupos geradores para todas as escolas do município e/ou e adequação para 

instalação de energia solar no ambiente escolar; 

 Construir escolas adequadas com salas suficientes, eliminando assim, o turno do 

intermediário; 

 Efetivar imediatamente os candidatos classificados em concursos públicos realizados 

no âmbito municipal. 
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4.16. Formação e Valorização dos Trabalhadores em Educação 

 

 Equiparar salários a todos os professores de nível superior (80%) e magistério (20%) 

no primeiro ano de vigência deste PME. 

 Gratificar os auxiliares e assistentes administrativos de 20% a 30% acima do salário 

mínimo, respectivamente; 

 Garantir gratificação de insalubridades a todos os auxiliares de serviços gerais que 

manuseiam materiais de risco a partir do primeiro ano de vigência deste PME; 

 Revisar e adequar periodicamente (dois anos) o P.C.C.R, debatido com todos os 

trabalhadores da educação por categoria e entidades representativas; 

 Cumprir Piso Salarial Nacional, e que as gratificações sejam inclusas acima do piso. 

 Promover cursos de formação continuada para qualificação dos professores na área de 

formação, duas vezes ao ano; 

 

5.   ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO 

Conforme a Lei nº 13.005/2014 de 25/06/2014, que criou o Plano Nacional de 

Educação (PNE), com vigência de 2014 a 2024. O acompanhamento da execução e avaliação 

do Plano Municipal de Educação é incumbência do Poder Legislativo e da Sociedade Civil 

organizada através de seus representantes. 

O Plano deverá ter uma avaliação contínua e avaliações periódicas, sendo que a 

primeira avaliação será no segundo ano de vigência da lei que o aprovará. 

O Poder Judiciário e Ministério Público deverão ser parceiros no acompanhamento e 

na avaliação, o que certamente fortalecerá as decisões que devam ser tomadas para a correção 

de rumos e busca dos necessários suportes para levar o Plano adiante. Contará, também, com 

a atuação das entidades da sociedade civil organizada e responsáveis pelos direitos da criança 

e do adolescente, tais como o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – 

CMDCA, os Conselhos Tutelares, o Conselho de Acompanhamento e Controle Social do 

Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos 

Profissionais da Educação – CACS FUNDEB, Conselho Municipal de Alimentação Escolar – 

CAE e o Conselho Municipal de Educação – CME. 
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A avaliação do Plano Municipal de Educação deverá valer-se também dos dados e 

análises qualitativas e quantitativas pelo sistema de avaliação do Ministério da Educação – 

MEC, destacando-se o Sistema de Avaliação do Ensino Básico – SAEB, Sistema Paraense de 

Avaliação Educacional (SISPAE) e da própria sistemática de avaliação institucional da 

Secretaria Municipal de Educação – SEMED. 
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