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Lei nº 653, de 19 de junho de 2015. 

 

Dispõe sobre a Instituição do Plano 

Municipal de Educação-PME no 

Município de Bujaru e dá outras 

providências. 

 

O Prefeito Municipal de Bujaru no uso das atribuições legais que lhe são conferidas por 

Lei, faz saber que a Câmara Municipal aprovou em consequência fica sancionada a Lei 

que institui o plano municipal de educação – PME de cujo texto normativo é o seguinte: 

 

Art. 1º - Fica instituído no âmbito do Município de Bujaru o Plano Municipal de Educação 

– PME, com vistas a ordenar o planejamento da distribuição da Educação no Município 

de Bujaru, com vigência pelo prazo de 10 (dez) anos contados da publicação da presente 

lei, nos termos do que dispõe a Lei Federal nº 13.005 de 25 de junho de 2014, em 

especial o art. 8º. 

 

Art. 2º - O plano Municipal de Educação – PME tem as seguintes diretrizes: 

I – Erradicação do analfabetismo; 

II – Universalização do atendimento escolar; 

III – Eliminação da desigualdades educacionais, com ênfase na promoção da cidadania e 

na erradicação de todas as formas de discriminação; 

IV – Melhoria da qualidade da educação no Município de Bujaru; 

V – Aplicação de mecanismos para formação de trabalho e cidadania, privilegiando os 

valores morais e éticos como instrumentos fundamentais para uma sociedade igualitária 

e justa; 

VI – Aplicação da gestão democrática na educação pública de Bujaru 
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VII – Viabilização de mecanismos para promoção humanística, científica, cultural, e 

tecnológica do Município de Bujaru; 

VIII – Fixação de meta que assegure aplicação de recursos públicos com vistas a 

assegurar o atendimento às necessidades de expansão com o padrão de qualidade e 

equidade. 

IX – Investimento na valorização dos profissionais da educação do Município de Bujaru; 

X – Implantação e promoção do princípio da dignidade da pessoa humana, com vistas à 

promoção do respeito aos direitos humanos; à diversidade; e, à sustentabilidade 

socioambiental. 

 

Art. 3º - O Anexo I traz as metas aprovadas na 1ª Conferência Municipal de Educação do 

Município de Bujaru, as quais serão objeto de fiscalização contínuo e de avaliações 

periódicas, com vistas à implantação e efetivação das metas fixadas no Anexo I 

integrante da presente. 

§1º - A fiscalização e avaliação do cumprimento das metas que se refere o caput serão 

realizadas por comissão especial que será composta por representantes da secretaria 

municipal de educação, conselho municipal de educação e um representante escolhido 

no fórum municipal de educação. 

 

Art. 4º - O poder executivo instituirá no âmbito de sua competência todas as medidas e 

mecanismos necessários para a implantação e acompanhamento das metas e 

estratégias do PME, sob a coordenação da comissão especial referida no art. 3º. 

 

Art. 5º - A competência para acompanhar o cumprimento das metas do PME, em auxílio 

à comissão especial referida, será do fórum municipal de educação através dos seus 

grupos de trabalho permanente. 

Art. 6º - O Fórum Municipal de Educação realizará, no mínimo duas conferências 

municipais e/ou intermunicipais de educação em atendimento ao PME. 
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Parágrafo único. As conferências mencionadas no caput serão obrigatoriamente prévias 

à Conferência Estadual de Educação do Pará, de cuja previsão de data ocorrerá até o 

término do decêndio de vigência do presente plano, com vistas à discussão em parceria 

com a sociedade bujaruense acerca da avaliação do cumprimento das metas e 

estratégias do PME, podendo até mesmo rever e adequar as metas e estratégias agora 

fixadas no anexo I da presente lei, em cumprimento ao que dispõe o art. 6º, da Lei 

Federal nº 13.005/2014. 

 

Art. 7º - Fica determinada a avaliação da meta progressiva do investimento público na 

educação municipal fixada no presente PME para o quarto ano de vigência do presente 

plano, podendo ser ampliada ou revisada para atender o cumprimento das metas 

previstas no anexo I de acordo com as necessidades financeiras e possibilidades 

econômicas do Município. 

 

Art. 8º - O Município adotou a gestão democrática da educação pública no bojo do Plano 

de Cargos e Salários dos Trabalhadores da Educação, meta já efetivada pelo Município 

de Bujaru. 

Parágrafo Único - O Município poderá instituir lei específica para disciplinar a gestão 

democrática da educação pública no sistema de ensino, desde que aprovado pela 

Comissão Especial para implantação no prazo de até 02 (dois) anos contados da data 

em que o poder executivo for formalmente demandado. 

 

Art. 9º - O Município de Bujaru, através do Poder Executivo ficará obrigado a encaminhar 

projeto de lei para garantir a elaboração de novo plano municipal de educação para o 

decêndio seguinte ao término do prazo de vigência da presente lei. 

Parágrafo único. O projeto de lei que trata o caput será encaminhado até no máximo o 

final do primeiro semestre do ano de vigência do presente PME. 
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Art. 10 - O Município de Bujaru se obriga a realizar ampla divulgação do PME bem como 

dar publicidade dos resultados de fiscalização e acompanhamento, com vistas a garantir 

transparência na efetivação do PME. 

 

Art. 11 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 

  Gabinete do Prefeito Municipal de Bujaru, em 19 de junho de 2015. 
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Bujaru cidade altaneira 
Do nosso querido Pará 

Fundada pelos nordestinos 
Que chegaram outrora no Guará 

 
Avante Bujaruense 

Vamos Saudar Esta Terra Adorada 
Município do interlan paraense 

Salve o teu nome! 
Cidade por nós amada. 

 
Modesta, risonha e serena 
De palmeiras encantadoras 

Desperta do sonho ao trabalho 
Nas belas madrugadas promissoras. 

 
Avante Bujaruense 

Vamos Saudar Esta Terra Adorada 
Município do interlan paraense 

Salve o teu nome! 
Cidade por nós amada. 

 
Terra gentil e hospitaleira 

Como a ti terra eu sei que não há 
Com a tua beleza brasileira   

Retrata-te nas águas do Guamá. 
 

Avante Bujaruense 
Vamos Saudar Esta Terra Adorada 

Município do interlan paraense 
Salve o teu nome! 

Cidade por nós amada. 
 

Tens floresta rica e majestosa 
Teu rio é uma realeza 

Tua gleba é forte e ditosa 
O pôr do sol enfeita a natureza. 

 
Avante Bujaruense 

Vamos Saudar Esta Terra Adorada 
Município do interlan paraense 

Salve o teu nome! 
Cidade por nós amada. 

 

Letra: Benedita da Luz, Iracema Heitor, Oda Bernardo 

Música: Iracema Heitor e Raimundo Soares 

Produção Musical: Walbinho dos Teclados 

Interpretação: Iracema Heitor, Paulo Robson e Raimundo Soares 
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I - APRESENTAÇÃO 
 

O Plano Municipal de Educação-PME do Município de Bujaru foi elaborado a partir dos 

estudos, debates, proposições e discussões iniciadas no ano de 2014, envolvendo equipes de 

profissionais das Coordenações de Educação Infantil, Ensino Fundamental 1º ano ao 5º ano, Ensino 

Fundamental 6º ao 9º ano, Educação de Jovens e Adultos-EJA, Educação Especial, Ensino Médio, 

Ensino Superior, Conselho Municipal de Educação e a participação de todas as comunidades 

escolares, por meio dos seminários realizados conforme quadro abaixo que, contribuíram com as 

proposições de Metas e Estratégias para o PME correspondendo ao Decênio 2015 - 2025.    

 
TABELA 1. PLENÁRIAS E ENCONTOS REALIZADOS PARA DIVULGAÇÃO DO PROCESSO DE 

ELABORAÇÃO ETAPAS E FORMAS DE PARTICIPAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 

Data Participante Local 

03/04/2014 Equipe SEMED; SINTEPP, Conselho Municipal de Educação SEMED 

23/04/2014 Comunidade escolar, pais e Equipe SEMED E. M. E. F. Rosila Trindade 

24/04/2014 Comunidade escolar, pais e equipe SEMED E. M. E. F. Santo André 

25/04/2014 Comunidade escolar, pais e Equipe SEMED E. M. E. F. Nova Providência 

29/04/2014 Comunidade escolar, pais e Equipe SEMED E. M. E. F. São Sebastião 

30/04/2014 Comunidade escolar, pais e equipe SEMED E. M. E. F. Nossa Senhora da 
Conceição (Curuçambaba) 

01/05/2014 Comunidade escolar, pais e equipe SEMED E. M. E. F. São Francisco 

15/05/2014 Equipe SEMED SEMED 

26/05/2014 Comunidade escolar, pais, e equipe SEMED E. M. E. F. Nª. Sª do Perpétuo 
Socorro 

26/05/2014 Comunidade escolar, SINTEPP, pais e equipe 
SEMED 

E. M. E. F. Isabel Braga de 
Sousa 

27/05/2014 Comunidade escolar, SINTEPP, pais e equipe 
SEMED 

E. M. E. F. Cantinho do Saber 

27/05/2014 Comunidade escolar, SINTEPP, pais e equipe 
SEMED 

Creche Profª Mª Assunção 

12/09/2014 Equipe SEMED; SINTEPP, Conselho Municipal de Educação, SEMED 

04/03/2015 Equipe SEMED; SINTEPP, Conselho Municipal de Educação, SEMED 

Fonte: SEMED / Bujaru 

 
O processo de elaboração do PME encontra respaldo legal na Constituição Federal de 1988, 

na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional de nº 9.394/96, assim como, nos marcos 

normativos que embasam o regime de colaboração dos entes federados: a União, os Estados, o 

Distrito Federal e os Municípios.   
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O PME do Município de Bujaru está alinhado ao Plano Nacional de Educação-PNE e ao Plano 

Estadual de Educação-PEE, sob a coordenação da Secretaria Municipal de Educação do Município.  

Ressalta-se que as Metas e Estratégias definidas neste Plano apontam para as perspectivas 

transformadoras e emancipadoras da educação de Bujaru, sendo delineadas com base na Legislação 

Educacional, nos Planos Nacional e Estadual de Educação e na realidade do município. 

O PME considera como foco o território do município, espaço em que o poder público das 

diferentes esferas de governo articula-se para a garantia do direito ao exercício da cidadania, tendo por 

eixo a qualidade da educação.  

As Metas e Estratégias do PME foram definidas a partir da análise do diagnóstico educacional 

do município, considerando o contexto histórico, geográfico, socioeconômico, cultural e ambiental, o 

que proporcionou uma visão holística da realidade de Bujaru, possibilitando assim, a definição de 

proposições capazes de assegurar mudanças significativas na performance educacional do município 

no decorrer de dez anos. 

 
II - INTRODUÇÃO  
 

O PME, do Município de Bujaru, respalda-se nos marcos normativos norteadores da 

elaboração dos Planos, coerente com o PNE e ao PEE que fundamentaram todo o processo de 

construção do Texto Base do PME. A Constituição Federal no Art. 211 determina que a União, os 

Estados, o Distrito Federal e os Municípios organizarão em regime de colaboração seus sistemas de 

ensino. Conforme o § 4º deste artigo, na organização de seus Sistemas de Ensino, os entes federados 

definirão formas de colaboração, de modo a assegurar a universalização do ensino obrigatório. O Art. 

214 define que a Lei estabelecerá o PNE de duração decenal, com o objetivo de articular o Sistema 

Nacional de Educação em regime de colaboração e definir Diretrizes, Metas e Estratégias de 

implementação para assegurar a manutenção e o desenvolvimento do ensino em seus diversos níveis, 

etapas e modalidades por meio de ações integradas dos poderes públicos das diferentes esferas 

federativas.  

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – Lei n° 9.394/96 em seu Art. 1° estabelece 

a diferença no conceito sobre educação e educação escolar. “A educação abrange os processos 

formativos que se desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições 
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de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas manifestações 

culturais”.  

Nesse sentido, a LDB (Art. 3°), coerente com o Art. 206 da Constituição Federal, estabelece 

uma base de princípios:  

Art. 3°. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios:      

I - igualdade de condições para o acesso e permanência na escola;  

II - liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a 

arte e o saber;  

III - pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas;  

IV - respeito à liberdade e apreço à tolerância;  

V - coexistência de instituições públicas e privadas de ensino;  

VI - gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais;  

VII - valorização do profissional da educação escolar;  

VIII - gestão democrática do ensino público, na forma desta Lei e da legislação dos 

sistemas de ensino;  

IX - garantia de padrão de qualidade;  

X - valorização da experiência extraescolar;  

XI - vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais;  

XII - consideração com a diversidade étnico racial.  

 

Os artigos 8º, 10 e 11 definem o sistema de colaboração entre as esferas governamentais na 

construção dos Planos de Educação, com a finalidade de assegurar a implementação das políticas 

púbicas educacionais. 

Art. 8º. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios organizarão, em 

regime de colaboração, os respectivos Sistemas de Ensino. § 1º - Caberá à União a 

coordenação da Política Nacional de Educação, articulando os diferentes níveis e 

sistemas e exercendo função normativa, redistributiva e supletiva em relação às 

demais instâncias educacionais (...).  

Art. 10. Os Estados incumbir-se-ão de: III - elaborar e executar políticas e planos 

educacionais, em consonância com as diretrizes e Planos Nacionais de Educação, 

integrando e coordenando as suas ações e as dos seus municípios.  

 Art. 11. Os Municípios incumbir-se-ão de: I - organizar, manter e desenvolver os 

órgãos e instituições oficiais dos seus sistemas de ensino, integrando-os às políticas 

e planos educacionais da União e dos Estados.  

 
A Lei Orgânica do Município de Bujaru determina que o dever do município com a educação 

será efetivado mediante a garantia de:  
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Art. 224 - O Ensino Fundamental é obrigatório e gratuito, inclusive para aqueles que 

a ele não tiveram acesso na idade própria. 

Art. 225 - O Ensino Público será organizado na rede municipal, obedecendo aos 

princípios da Constituição Federal, Constituição Estadual e visando: 

I - a responsabilidade do município no atendimento em Creches, Pré-Escolas e 

Ensino Fundamental; 

II - ao atendimento prioritário à idade escolar obrigatória; 

III - ao desenvolvimento de programas suplementares de material didático escolar, 

transporte, alimentação e assistência à saúde, financiados com recursos 

provenientes de contribuições sociais e outros previstos nos orçamentos; 

IV - a medida destinada ao estabelecimento de modelos de ensino rural que 

considerem a realidade municipal específica.  

 

Assim sendo, coerentes com o PNE e o PEE, as diretrizes norteadoras deste Plano são:  

I - erradicação do analfabetismo;  

II - universalização do atendimento escolar;  

III - superação das desigualdades educacionais, com ênfase na promoção da 

cidadania e na erradicação de todas as formas de discriminação;  

IV - melhoria da qualidade da educação;  

 V - formação para o trabalho e para a cidadania, com ênfase nos valores morais e 

éticos em que se fundamenta a sociedade;  

VI - promoção do princípio da gestão democrática da educação pública;  

VII - promoção humanística, científica, cultural e tecnológica do País;  

VIII - estabelecimento de Meta de aplicação de recursos públicos em educação 

como proporção do Produto Interno Bruto - PIB, que assegure atendimento às 

necessidades de expansão, com padrão de qualidade e equidade;  

IX - valorização dos/as profissionais da educação;  

X - promoção dos princípios do respeito aos direitos humanos, à diversidade e à 

sustentabilidade socioambiental.  

 

Nessa perspectiva, as diretrizes definidas representam os consensos construídos no decorrer 

dos debates que ocorreram e deve continuar a ocorrer entre os diferentes grupos, organizações e 

classes sociais na construção do projeto de educação que representa os Municípios, os Estados e 

consequentemente o País. Assim, o texto base do PME foi construído a partir dessa concepção de 

alinhamento entre o PNE o PEE e o diálogo entre os atores envolvidos no processo de planejamento e 

objetiva atender as expectativas da sociedade bujaruense, respeitando os princípios de igualdade, 

liberdade e de colaboração, possibilitando assim a continuidade da política educacional.  
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As Metas e Estratégias aqui estabelecidas estão em consonância com o PNE (2014-2025) em 

regime de colaboração mútua visando à superação dos desafios educacionais da realidade bujaruense.  

 

III - CARACTERIZAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BUJARU 
 
3.1 - Caracterização Socioeconômica e Demográfica do Município de Bujaru  

O Município de Bujaru está localizado na microrregião Guajarina, à margem esquerda do Rio 

Guamá, a 62 km em linha reta da capital do Estado, com uma área de 1.005 Km². A sede municipal 

tem as seguintes coordenadas geográficas: 01º30”54’ de latitude Sul e 48º02”30’ de longitude a Oeste 

de Greenwich. Possui localização estratégica confrontando-se a Oeste com o Município de Inhangapi e 

Santa Izabel do Pará, ao Sul com São Domingos do Capim, a Leste com Concórdia do Pará e Tomé-

Açú e ao Norte com o Município de Acará.   

O clima do município corresponde ao megatérmico úmido, apresentando temperaturas 

elevadas com média de 26ºC, precipitações abundantes com mais de 2.000 mm umidade do ar acima 

de 80% e disponibilidade de água (balanço hídrico) nos primeiros seis meses do ano. A vegetação do 

município é essencialmente composta de florestas secundárias ou capoeiras em diversos estágios de 

regeneração. A vegetação de várzeas, com suas espécies ombrófilas. 

O município apresenta uma geologia bastante simples, representada pelos sedimentos 

Terciários da Formação Barreiras, e pelas áreas de aluviões (areias, argila e cascalhos) do Quaternário 

Sub-atual Recente, que apareceram nas várzeas do Rio Guamá. 

Considerando a geologia e as formas de relevo da área, a topografia do município apresenta-

se bastante modesta, com pequenas variações altimétricas entre 3m e 66m, sendo que a sede 

municipal está na cota de 25 m. 

O principal rio do município é o Guamá, para onde vertem os rios que o atravessam e em cuja 

margem esquerda localiza-se a sede municipal. Entre os afluentes do Guamá, o mais importante é o 

Rio Bujaru, que nasce no Município de São Domingos do Capim e servem de limite Sudeste com o 

Município de Concórdia do Pará. 

Outros afluentes do Rio Guamá, porém, de menor importância, são: o Igarapé Guajará-Açú, 

que desemboca no Guamá a 10 km da sede e apresentam os subafluentes Itateua, Mariai, Traquateua 

e Braço do Traquateua, Itapecuru e o Guajara-Miri.  
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3.2 - Contexto Histórico e Cultural do Município de Bujaru 

A origem do Município de Bujaru está relacionada com o Município de São Domingos da Boa 

Vista, posteriormente conhecido como Capim e, atualmente, como São Domingos do Capim, quando 

constituía distrito deste, em 1758. 

Há referências de que Bujaru foi um núcleo populacional primitivamente ocupado por famílias 

nordestinas que ali chegaram atraídas pela fertilidade de terras agricultáveis.         

Em 1943, pelo disposto no Decreto-Lei nº 4.505, de 30 de dezembro do mesmo ano, assinado 

pelo então Interventor Federal Tenente-Coronel Joaquim Cardoso de Magalhães Barata. Bujaru foi 

constituído como município autônomo, tendo sido desmembrado do território de São Domingos do 

Capim, conhecido na época como Município de Capim.         

A denominação Bujaru adveio do principal rio que atravessa o município, o Rio Bujaru, que na 

língua indígena significa “boca de cobra”. O município era também conhecido como Guaramucu, cuja 

origem lendária conta que tal denominação foi designada pelos índios que ali habitavam. A palavra 

Guaramucu é composta do termo guará, que significa pássaros vermelhos e muku variedades de 

plantas existentes no município.       

Em 1988, segundo a Lei nº 5.442, de 10 de maio do mesmo ano, o território de Bujaru foi 

desmembrado para constituir o Município de Concórdia do Pará. Atualmente, o município é composto 

pelos distritos de Bujaru (sede) e Guajara-Açú.  

 

3.3 - Aspectos Econômicos 

Produção Econômica 

Entre 2005 e 2011, segundo o IBGE, o Produto Interno Bruto-PIB do município cresceu 44,9%. 

Passando de R$ 50.568,00 para R$ 84.754,00, havendo uma variação de 7,42% nos 7 (sete) anos. O 

crescimento percentual foi inferior ao verificado no Estado, que foi de 49,3%. A participação do PIB do 

município na composição do PIB estadual diminuiu de 0,12% para 0,10% no período de 2005 a 2011. 

Sendo o valor do PIB per capita de R$ 3.253,00. 
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TABELA 2. PRODUTO INTERNO BRUTO DO MUNICÍPIO 2005-2011 

ANO 
PIB PIB PERCAPITA 

Valor Participação Valor Ranking no Estado 
2005 50.568 0,12 1.994 113 
2006 65.151 0,13 2.492 92 
2007 55.330 0,15 2.455 119 
2008 61.181 0,10 2.611 119 
2009 73.437 0,13 3.105 110 
2010 75.130 0,10 2.923 136 
2011 84.754 0,10 3.253 135 

Fonte: Fonte: IBGE-SEPOF / DIEPI / GERES 

 
De 2005 a 2010 a estrutura econômica municipal demonstrava participação expressiva no 

setor de serviços, o qual respondia por 50,6% do PIB municipal. Cabe destacar o setor secundário ou 

industrial, cuja participação no PIB era de 30,2% em 2010. 

 
Gráfico 1 

 
Fonte: IBGE 

 

Produção Agropecuária 

Quando analisados os aspectos econômicos do município, é importante levar em 

consideração, dentre outros fatores, a sua capacidade de geração de renda por meio de atividades nas 

áreas da pecuária e agricultura. No caso da pecuária, dados coletados da Pesquisa Agrícola Municipal 

do IBGE, referentes a 2011, apontam que as 5 (cinco) principais culturas de rebanho local são as 

indicadas no gráfico abaixo:  

Agricultura Indústria Serviços Impostos

35,8%
30,2%

50,6% 48,9%

22,3%
30,9%

63,1%
53,0%

Taxa de crescimento do PIB  por setor econômico no município e 
no Estado - 2005 a 2010

Município Estado
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Gráfico 2 

 
Fonte: IBGE-Pesquisa Produção Pecuária Municipal (PAM) 

 

Além do campo da pecuária, a supracitada pesquisa também fornece dados acerca da área de 

agricultura local. Neste caso, foram coletados dados acerca das 5 (cinco) principais culturas de 

agricultura do município, divididas entre aquelas permanentes e aquelas temporárias, conforme 

demonstrado no gráfico que segue:  

Gráfico 3 

 
Fonte: IBGE-Pesquisa Produção Pecuária Municipal (PAM)  
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 Agricultura Familiar 

O município possuía 2.343 agricultores familiares em 2006, que correspondia a 96% dos seus 

produtores. Esses agricultores familiares ocupavam 95% da mão-de-obra do setor e participavam com 

92% do valor da produção agropecuária municipal. Atualmente, temos 1.632 agricultores familiares 

cadastrados com Declaração de Aptidão-DAP ao Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura 

Familar-PRONAF neste município. A tabela abaixo apresenta esses dados relativos também ao Estado 

e ao Brasil. 

 

TABELA 3. QUANTIDADE DE AGRICULTORES CADASTRADOS COM DAP 

 Quantidade de agricultores cadastrados com DAP 
(Declaração de Aptidão ao Pronaf) 

Município  1.632 
Estado  170.878 
Brasil  4.395.395 

Fonte: Ministério do Desenvolvimento Agrário 

 

3.4 - Condições de vida da população 

Bujaru é um município paraense de criação antiga, habitado inicialmente por poucas famílias 

nativas e outras nordestinas. Atualmente possui aproximadamente 25.695 habitantes, destes 8.099 

residem no Espaço Urbano e 17.596 no Espaço Rural. 

 

TABELA 4. INFORMAÇÕES SOBRE O MUNICÍPIO DE BUJARU 

População (1) 
(Localização / 
Faixa Etária) 

Ano 
0 a 3 
anos 

4 a 5 
anos 

6 a 
14 

anos 

15 a 
17 

anos 

18 a 
24 

anos 

25 a 
34 

anos 

35 anos 
ou mais 

Total 

Urbana 

2000 663 392 1.919 692 1.156 1.069 2.254 8.145 

2007 684 412 1.806 557 1.183 1.274 2.272 8.188 

2010 594 303 1.642 584 1.173 1.298 2.505 8.099 

Rural 

2000 1.937 946 4.032 920 1.840 1.633 3.056 14.364 

2007 1.511 758 3.430 1.006 1.920 1.939 3.644 14.208 

2010 1.657 1.010 4.203 1.252 2.178 2.579 4.717 17.596 

Total 

2000 2.600 1.338 5.951 1.612 2.996 2.702 5.310 22.509 

2007 2.195 1.170 5.236 1.563 3.103 3.213 5.916 22.396 

2010 2.251 1.313 5.845 1.836 3.351 3.877 7.222 25.695 

PIB (2) IDH (3) IDI (4) Taxa de analfabetismo (5) 

61.124 0.66 0.61 
População de 10 a 15 anos População de 15 anos ou mais 

15.30 24.80 
Fonte: (1) IBGE - CENSO 2000 E 2010 e Contagem 2007; (2) IBGE - 2008 Infância - UNICEF - 2004; (5) IBGE - Censo Demográfico de 2000 
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A taxa de urbanização apresentou alteração no mesmo período. A população urbana em 2000 

representava 32,71% e em 2010 passou a representar 31,52% do total, havendo um decréscimo 

populacional.  

A estrutura demográfica também apresentou mudanças no município. Entre 2000 e 2010 foi 

verificada ampliação da população idosa que cresceu 3,8% em média ao ano, em 2000 este grupo 

representava 6,0% da população, já em 2010 detinha 7,2% do total da população municipal.  

O segmento etário de 0 a 14 anos registrou crescimento negativo entre 2000 e 2010, com 

média de -0,5% ao ano. Crianças e jovens detinham 47,0% do contingente populacional em 2000, o 

que correspondia a 9.888 habitantes. Em 2010, a participação deste grupo reduziu para 36,6% da 

população, totalizando 9.409 habitantes.  

Gráfico 4 

 
Fonte: IBGE – Censos Demográficos de 2000 e 2010 

 

A população residente no município na faixa etária de 15 a 59 anos exibiu crescimento 

populacional (em média 2,44% ao ano), passando de 11.353 habitantes em 2000 para 14.445 em 

2010. Em 2010, este grupo representava 56,2% da população do município.  

 
 
 
 

0 a 14 anos 15 a 29 anos 30 a 39 anos 40 a 59 anos
60 anos ou 

mais
Total

2000 9.888 6.080 2.426 2.847 1.268 22.509

2010 9.409 7.270 3.387 3.788 1.841 25.695

População residente no município por faixa etária - 2000 a 2009
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Gráfico 5 

 

Fonte: IBGE – Censos Demográficos de 2000 e 2010 

 

A população do município ampliou, entre os Censos Demográficos de 2000 e 2010, à taxa de 

2,02% ao ano, passando de 21.037 para 25.695 habitantes. Essa taxa foi inferior àquela registrada no 

Estado, que ficou em 2,05% ao ano e inferior à cifra de 2,10% ao ano da Região Norte.  

A população residente no município na faixa etária de 15 a 59 anos exibiu crescimento populacional 

(em média 2,44% ao ano), passando de 11.353 habitantes em 2000 para 14.445 em 2010. Em 2010, 

este grupo representava 56,2% da população do município. 

 

Pobreza e Transferência de Renda  

Conforme dados do último Censo Demográfico, no município, em agosto de 2010, a população 

total era de 25.695 residentes, dos quais 8.437 se encontravam em situação de extrema pobreza, ou 

seja, com renda domiciliar per capita abaixo de R$ 70,00. Isso significa que 32,8% da população 

municipal viviam nessa situação. Do total de extremamente pobres, 6.157 (73,0%) viviam no Espaço 

Rural e 2.280 (27,0%) no Espaço Urbano.  

No acompanhamento do Plano Brasil Sem Miséria, o Ministério do Desenvolvimento Social e 

Combate à Fome-MDS utiliza as informações do Cadastro Único para Programas Sociais do Governo 

Federal. Ele provê dados individualizados, atualizados no máximo a cada dois anos, sobre os 

brasileiros com renda familiar de até meio salário mínimo per capita permitindo saber quem são, onde 

moram, o perfil de cada um dos membros das famílias e as características dos seus domicílios.  
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De acordo com os registros de março de 2013 do Cadastro Único e com a folha de 

pagamentos de abril de 2013 do Programa Bolsa Família, o município conta com 6.645 famílias 

registradas no Cadastro Único e 4.791 famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família (72,10% do 

total de cadastrados). O gráfico mostra a evolução desses cadastros para o município:  

Gráfico 6 

 

 

O município apresenta uma cobertura cadastral que supera às estimativas oficiais, de maneira 

que a gestão municipal do Cadastro Único deve concentrar esforços na qualificação das informações 

registradas e na atualização dos dados familiares. Com isso, o município poderá abrir espaço para 

incluir no Bolsa Família as famílias em extrema pobreza já cadastradas e que ainda não recebem os 

benefícios.  

De junho de 2011 a janeiro de 2013, o município inscreveu no Cadastro Único e incluiu no 

Programa Bolsa Família 276 famílias em situação de extrema pobreza.  

 

3.5 - Serviços presentes no município 

3.5.1 - Assistência Social 

Os atendimentos realizados no âmbito da rede sócio assistencial também são importantes 

elementos para o diagnóstico do perfil social do município. O Benefício de Prestação Continuada-BPC 

constitui uma das mais importantes ferramentas de distribuição de renda no âmbito da Assistência 

Social, tendo sido instituído ainda na Constituição Federal de 1988. No município, o gráfico abaixo 
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confere informações acerca da quantidade de beneficiários de BPC considerando o período de 2004 a 

2013, por tipo de beneficiário:  

Gráfico 7 

 

 

Além do BPC, a Assistência Social desenvolve diversos tipos de programas, ações e 

atendimentos, especialmente considerando seus espaços institucionais, como é o caso dos Centros de 

Referência da Assistência Social-CRAS e o Programa de Atenção Integral à Família-PAIF. O gráfico 

abaixo apresenta os principais indicadores de atendimento nesse âmbito, considerando os dados 

coletados no Censo SUAS do MDS para o ano de 2012:  

Gráfico 8 

 

 

É importante ressaltar as condições de saneamento e serviços correlatos do município, que 

interferem nas condições de saúde da população. Dados do Censo Demográfico de 2010 revelaram 

que na área rural do município, a coleta de lixo atendia 93,8% dos domicílios. Quanto à cobertura da 
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rede de abastecimento de água, o acesso nessa área estava em 58,8% dos domicílios particulares 

permanentes e 2,9% das residências, dispunham de esgotamento sanitário adequado. No caso da área 

urbana, o gráfico abaixo fornece a distribuição desses serviços para os domicílios particulares 

permanentes:  

Gráfico 9 

 
Fonte: IBGE – Censos Demográficos de 2000 e 2010 

 

IV - PANORAMA DA EDUCAÇÃO BÁSICA NO MUNICÍPIO  
 

A Educação Básica compreende a Educação Infantil, o Ensino Fundamental e o Ensino Médio 

e tem duração ideal de 18 (dezoito) anos contando com a Educação Infantil. Como cita o Art. 22 da Lei 

de Diretrizes e Bases da Educação Nacional-LDB nº 9394/96: "A Educação Básica tem por finalidades 

desenvolver o educando, assegurando-lhe a formação comum indispensável para o exercício da 

cidadania e fornecer-lhe meios para progredir no trabalho e em estudos posteriores". 

No Brasil, quando tratamos da oferta de Educação Básica, os dados apontam para desafios de 

grande vultuosidade, principalmente no que se refere ao atendimento educacional com qualidade a que 

submetemos nossas crianças, jovens e adultos. Por condicionantes diversos, as regiões norte e 

nordeste concentram os piores indicadores educacionais do País, estando Bujaru nesse contexto 

conflitante, concentrando déficits educacionais que precisam ser devidamente enfrentados para 

elevação da qualidade educacional.  

Dentre os indicadores relevantes para a qualidade educacional brasileira destaca-se o Índice 

de Desenvolvimento da Educação Básica-IDEB. Se compararmos os resultados de Bujaru com a 
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realidade nacional observa-se o esforço conjunto que a rede deve assumir para elevação gradativa da 

qualidade da educação bujaruense. 

 
TABELA 5. ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - IDEB 

Redes Ano 

Anos Iniciais do Ensino 
Fundamental 

Anos Finais do Ensino 
Fundamental 

Ensino Médio 

IDEB 
Observado 

Metas 
IDEB 

Observado 
Metas 

IDEB 
Observado 

Metas 

Brasil 

2005 3.6 - 3.2 - 3.1 - 

2007 4.0 3.6 3.5 3.3 3.2 3.1 

2009 4.4 4.0 3.7 3.4 3.4 3.2 

2011 4.7 4.4 3.9 3.7 3.4 3.4 

2013 4.9 4.7 4.0 4.1 3.4 3.6 

Pará 

2005 2.7 - 3.2 - 2.6  

2007 3.0 2.7 3.1 3.2 2.3 2.7 

2009 3.6 3.0 3.4 3.3 3.1 2.7 

2011 4.0 3.4 3.5 3.6   

2013 3.8 3.7 3.4 4.0   

Bujaru 

2005 2.6  2.8 -   

2007 3.0 2.6 2.4 2.8   

2009 3.0 2.9 2.3 3.0   

2011 3.3 3.3 - 3.2   

2013 3.9 3.6 3.5 3.8   

2015  3.9  4.0   

2021  4.8  4.8   

Fonte: http://ideb.inep.gov.br/resultado/resultado/ 

 

Uma análise das Metas em relação ao IDEB merece atenção especial no que se refere aos 

anos finais do Ensino Fundamental, que ficou abaixo das Metas parciais em 2007 a 2013, e cujo 

resultado em 2011 não foi calculado, o que demonstra que Bujaru, não tem conseguido chegar aos 

patamares estabelecidos pelo MEC, ficando evidente a responsabilidade do setor público de propor 

políticas públicas mais focadas nas dificuldades enfrentadas em cada etapa. 

Nesse contexto o Município de Bujaru através do Conselho Municipal de Educação, tem a 

responsabilidade de organizar seu Sistema de Ensino, visando instituir as Diretrizes e Metas definidas 

neste documento para melhor direcionar a execução das estratégias voltadas para a Educação Infantil 

em Creches e Pré-Escolas, o Ensino Fundamental, as modalidades de Educação de Jovens e Adultos, 

a Educação Especial, a Educação do Campo e a Educação Quilombola. 

Nos últimos anos, ocorreram duas mudanças importantes no País quanto ao atendimento 

escolar.  Em relação ao Ensino Fundamental, a obrigatoriedade passou para 09 (nove) anos (6 aos 14 

anos); a Pré-Escola e o Ensino Médio tornaram-se obrigatórios. O texto constitucional aprovado em 
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2009 institui a obrigatoriedade da Educação Básica gratuita para todos na idade de 4 a 17 anos, com 

implementação pelos Sistemas de Ensino, prevista até 2016. 

 

4.1- Educação Infantil  

A Educação Infantil compreende a idade de 0 (zero) a 5 (cinco) anos sendo que de 0 (zero) a 3 

(três) anos o atendimento é ofertado em Creches e de 4 (quatro) e 5 (cinco) anos em Pré-escolas. A 

Educação Infantil sendo a primeira etapa da Educação Básica tem como finalidade o desenvolvimento 

integral da criança em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social, complementando a ação 

da família e da comunidade. 

A Educação Infantil tem como um dos objetivos provocar na criança o interesse por descobrir e 

conhecer progressivamente seu próprio corpo, suas potencialidades e seus limites, desenvolvendo e 

valorizando hábitos de cuidados com a própria saúde e bem-estar, assim como desenvolver uma 

imagem positiva de si, para que possa atuar de forma cada vez mais independente, com confiança em 

suas capacidades.  

Coerente com as Diretrizes Curriculares Nacional da Educação Infantil (1998), a criança é 

concebida como “sujeito histórico e de direitos que, nas interações, relações e práticas cotidianas que 

vivencia, constrói sua identidade pessoal e coletiva, brinca, imagina, fantasia, deseja, aprende, 

observa, experimenta, narra, questiona e constrói sentidos sobre a natureza e a sociedade, produzindo 

cultura”.   

Nessa perspectiva o currículo constitui-se como um conjunto de práticas que buscam articular 

as experiências e os saberes das crianças com os conhecimentos que fazem parte do patrimônio 

cultural, artístico, ambiental, científico e tecnológico, de modo a promover o desenvolvimento integral 

de crianças de 0 a 5 anos de idade. Assim sendo, as propostas pedagógicas devem promover em suas 

práticas de educação e cuidados a integração entre os aspectos físicos, emocionais, afetivos, 

cognitivo-linguísticos e sociais da criança, entendendo que ela é um ser total, completo e indivisível.  

Dessa forma, sentir, brincar, expressar-se, relacionar-se, mover-se, organizar-se, cuidar-se, agir e 

responsabilizar-se são partes do todo de cada indivíduo.  

Ao reconhecer as crianças como seres íntegros que aprendem a ser e a conviver consigo 

mesmas, com os demais e com o meio ambiente de maneira articulada e gradual, as propostas 
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pedagógicas devem buscar a interação entre as diversas áreas de conhecimento e aspectos da vida 

cidadã como conteúdos básicos para a constituição de conhecimentos e valores.  

Dessa maneira, os conhecimentos sobre espaço, tempo, comunicação, expressão, a natureza 

e as pessoas devem estar articulados com os cuidados e a educação para a saúde, a sexualidade, a 

vida familiar e social, o meio ambiente, a cultura, as linguagens, o trabalho, o lazer, a ciência e a 

tecnologia. Tudo isso deve acontecer no contexto em que cuidados e educação se realizem de modo 

prazeroso.   

A participação dos educadores é fundamental, desde a organização do espaço, móveis, 

acesso a brinquedos e materiais, aos locais como banheiros, cantinas e pátios, até a divisão do tempo 

e do calendário anual de atividades, passando pelas relações e ações conjuntas com as famílias e os 

responsáveis, o papel dos educadores é legitimar os compromissos assumidos por meio da proposta 

pedagógica da escola.  

Em se tratando de estabelecimentos de ensino, o município possui 03 escolas de Educação 

Infantil no Espaço Urbano, sendo que os demais alunos matriculados estão nas turmas multisseriadas 

no Espaço Rural. A tabela a seguir, aponta que houve um decréscimo nas matrículas da Educação 

Infantil no período de 2007-2013. 

 
TABELA 6. MATRÍCULA DA EDUCAÇÃO INFANTIL / ANO 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Creche 267 326 334 107 66 124 136 

Pré-Escola 1.508 1.669 1.532 1.229 1.132 1.057 1.001 

Fonte Censo Escolar/INEP / QEdu.org.br / http://convivaeducacao.org.br/ 

 

TABELA 7. MATRÍCULA POR FAIXA ETÁRIA / 2013 

FAIXA ETÁRIA 
POPULAÇÃO NA 

FAIXA ETÁRIA 

MATRÍCULA POR FAIXA ETÁRIA / 2013 

MAT. TOTAL CRECHE FORA DA ESCOLA 

0 A 3 ANOS 2.382 136 98,87 % 
Fonte: IBGE - Censos DemográficosMEC/INEP/Censo Escolar – SEDUC/SAEN/NUPPAE 

 

Ao fazer uma relação entre a matrícula de crianças de 0 a 3 anos e a população existente 

nessa faixa etária observa-se que existe uma grande demanda de crianças que ainda não possuem 
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atendimento o que em 2013 era de 98,87% de um universo de 2.382 crianças. Esse cenário reforça o 

desafio do setor público de Educação, sobretudo da rede municipal, em relação à primeira infância. 

 
4.2 - Ensino Fundamental  

Em relação ao Ensino Fundamental, a ampliação para 09 (nove) anos, respalda-se legalmente 

a partir da Lei de Diretrizes e Bases-LDB nº 9394/96, que sinalizou para o ensino obrigatório de 09 

(nove) anos de duração, a iniciar-se aos 06 (seis) anos de idade. Com a aprovação da Lei nº 11.114 de 

16 de maio de 2005 e da Lei nº 11.274 de 6 de fevereiro de 2006, que alteram alguns artigos da LDB, 

fica institucionalizado o Ensino Fundamental de 09 (nove) anos de duração, sendo incluídas no 

Sistema Educacional, especialmente aquelas crianças pertencentes aos setores populares.  

A inclusão das crianças de 06 (seis) anos de idade na instituição escolar, enquanto Política 

Nacional de Educação deve-se dentre outros fatores, ao fato de recentes pesquisas mostrarem que, 

81,7% das crianças de 06 (seis) anos estão na escola, sendo que 38,9% frequentam a Educação 

Infantil, 13,6% as classes de alfabetização e 29,6% já estão no Ensino Fundamental (IBGE, Censo 

Demográfico 2000).   

Os estudos demonstram que, quando as crianças ingressam na escola antes dos 07 (sete) 

anos de idade apresentam, em sua maioria, resultados mais elevados comparativamente àquelas que 

ingressaram somente aos 07 (sete) anos. Esse dado reforça o propósito de ampliação do Ensino 

Fundamental para 09 (nove) anos, uma vez que permite aumentar o número de crianças a serem 

incluídas no Sistema Educacional.  

O Ministério da Educação-MEC, no cumprimento de seu papel como indutor de políticas, 

estimula a ampliação do debate acerca da infância na Educação Básica, envidando esforços no sentido 

de apoiar as Redes e Sistemas de Ensino para assegurar o cumprimento da legislação em vigor que 

determina a ampliação do Ensino Fundamental para 09 (nove) anos, com início aos 06 (seis) anos de 

idade. Essa medida proporciona a todas as crianças um convívio escolar mais amplo, bem como o 

emprego mais eficaz desse tempo, contribuindo de forma significativa, para que os/as alunos/as 

aprendam mais e de maneira prazerosa. 

Para garantir a efetividade dessa Política Educacional faz-se necessário que seja adotado um 

conjunto de ações e procedimentos que garanta o cumprimento desse preceito legal quanto à inclusão 

das crianças de 06 (seis) anos de idade na instituição escolar.  
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A LDB, no art. 32, determina como objetivo do Ensino Fundamental a formação do cidadão, 

mediante:  

I - O desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo como meios básicos o 

pleno domínio da leitura, da escrita e do cálculo;  

II - a compreensão do ambiente natural e social, do sistema político, da tecnologia, 

das artes e dos valores em que se fundamenta a sociedade;  

III - o desenvolvimento da capacidade de aprendizagem, tendo em vista a aquisição 

de conhecimentos e habilidades e a formação de atitudes e valores;  

IV - o fortalecimento dos vínculos de família, dos laços de solidariedade humana e 

de tolerância recíproca em que se assenta a vida social.  

 

Em relação ao Ensino Fundamental, os dados do município, apresentados na tabela a seguir, 

mostram a matrícula, assim como, as taxas referentes à aprovação, reprovação e evasão escolar. 

 
TABELA 8. MATRÍCULA DO ENSINO FUNDAMENTAL 2007-2013 

MATRÍCULA DO ENSINO FUNDAMENTAL 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Séries Iniciais 2.493 2.821 2.896 4.243 4.412 4.044 3.926 

Séries Finais 1.463 1.538 1.628 1.896 2.060 2.144 2.277 

Fonte Censo Escolar/INEP / QEdu.org.br / http://convivaeducacao.org.br/ 

 

Na tabela de matriculas do Ensino Fundamental destaca-se o fato das séries iniciais entre 2007 

a 2012 ter sofrido um acréscimo considerável e em 2013 houve um ligeiro declínio, enquanto que nas 

séries finais as matrículas se mantiveram e continuaram crescendo gradativamente. 

 
TABELA 9. MATRÍCULA DO ENSINO FUNDAMENTAL E TAXAS DE APROVAÇÃO, REPROVAÇÃO 

E EVASÃO ESCOLAR 2007-2013 

ENSINO FUNDAMENTAL 

  
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

 MATRICULA 3.956 4.359 4.524 6.472 6.472 6.188 6.203 

 A % 65,3 61,3 65,9 76,5 78,8 86,9 86 

 R % 27,8 22,2 23,4 17,6 15,6 8,2 9,5 

 E % 6,9 16,5 10,7 5,9 5,6 4,9 4,5 

Fonte: portal.inep.gov.br/indicadores-educacionais  
Legenda: A= Aprovação     R= Reprovação    E= Evasão 

 

http://portal.inep.gov.br/indicadores-educacionais
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Os dados demonstrados nas tabelas acima apontam uma evolução significativa da matrícula 

nesse período de 2007/2013, notadamente de 2010 e 2011.  Os indicadores de produtividade apontam 

que a aprovação em 2010 foi o equivalente a 76,5%, crescendo no decorrer dos anos e passando para 

86,9% em 2012, havendo decréscimo para 86% em 2013. A reprovação foi elevada no ano de 2007, 

chegando a atingir 27,8%, mas a partir de 2008 veio reduzindo gradativamente chegando 2013 com o 

percentual de 9,5%. Quanto à evasão escolar registrou-se o percentual mais elevado em 2005 com 

16,5% havendo um decréscimo substancial em 2013, chegando a 4,5%. 

 
TABELA 10. NÚMERO DE ALUNOS FORA DA ESCOLA POR FAIXA ETÁRIA 

 

A tabela acima nos revela que de acordo com o IBGE/2010 que de um total de 8.994, o 

município ainda possui 1.297 crianças e adolescentes que ainda estão fora da escola, sem o 

atendimento necessário a sua faixa etária.  

 
TABELA 11. TAXA DE DISTORÇÃO IDADE-SÉRIE - ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Faixa Etária 
População residente na 

Faixa Etária 
Alunos Fora da Escola  

4 a 5 Anos 1.313 474 

6 a 14 Anos 5.845 476 

15 a 17 Anos 1.836 347 

Total 8.994 1.297 

Fonte: (1)www.foradaescolanaopode.org.br. Ano 2010 
(2) MEC/INEP/Censo Escolar - SEDUC/SAEN/NUPPAE - 2010/202 

Ano Distorção Idade-Série 

2007 50,7 

2008 37 

2009 43,9 

2010 43,7 

2011 42,4 

2012 40,7 

2013 34,5 

Fonte: MEC/Inep/DEED/CSI 

1297
CRIANÇAS FORA DA ESCOLA 

EM BUJARU - PA

Na Escola

Fora da Escola

http://www.foradaescolanaopode.org.br/
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TABELA 12. TAXA DE DISTORÇÃO IDADE-SÉRIE - ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL 

 

 

 

 

 

 

 

Com relação aos dados referentes à distorção idade-série, observa-se que ainda continua 

bastante elevado, o que nos leva a perceber a importância da implantação de projetos e programas de 

correção de fluxo. 

Em consonância com a Legislação Educacional em vigor, o Município de Bujaru trabalha na 

perspectiva da Escola em Tempo Integral, por meio do Programa Mais Educação.  

 

4.3 - Educação de Jovens e Adultos  

A EJA no Município de Bujaru foi organizada com base no Art. 208 da Constituição Federal de 

1988, que institui “Ensino Fundamental obrigatório e gratuito, assegurada inclusive, sua oferta gratuita 

para todos os que a ele não tiveram acesso na idade própria”. Legitimando, assim, o direito à educação 

pública e gratuita a uma parcela da população até então marginalizada. Essa atitude é um resgate da 

dívida social brasileira para aquelas pessoas que por motivos sociais, econômicos e outros não tiveram 

acesso aos estudos.  

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, de 20 de dezembro de 1996, transforma a 

Educação de Jovens e Adultos em uma modalidade de Educação Básica, nas Etapas do Ensino 

Fundamental. Dessa forma, o Município de Bujaru oferece educação escolar a todas as pessoas a 

partir de 15 anos que não tiveram oportunidade de concluir a Educação Básica em idade apropriada, 

nos turnos vespertino e noturno.   

As escolas com modalidade de EJA do município oferecem turmas do Ensino Fundamental dos 

anos iniciais e séries finais, atendendo os estudantes provenientes de programas de alfabetização, 

ensino regular diurno e de escolas de Educação Especial.   

Ano Distorção Idade-Série 

2007 59,5 

2008 37,2 

2009 51,1 

2010 54,8 

2011 54,8 

2012 55,2 

2013 54,4 

Fonte: MEC/Inep/DEED/CSI 
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A EJA em nível do Ensino Fundamental, na forma sistemática e com aceleração de estudos, 

tem duração de 04 (quatro) anos, compreendendo anualmente no mínimo de 200 (duzentos) dias 

letivos e 800 (oitocentas) horas de efetivo trabalho escolar. 

 
TABELA 13. MATRÍCULA DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS / 2007-2013. 

EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 

         
  

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

         MATRICULA 1.410 1.962 1.311 1.431 1.773 1.099 580 

  
       

Fonte: portal.inep.gov.br/indicadores-educacionais 

 

Os dados apontam uma situação preocupante em relação ao significativo decréscimo da 

matrícula, no decorrer desses anos, entre 2007 a 2013, em 2008 era de 1.962 passando em 2013 para 

580. 

 
4.4 - Educação Especial  

O Município de Bujaru, em observância aos preceitos de inclusão e educação para todos, vem 

historicamente estruturando-se para o atendimento das crianças, jovens e adultos com necessidade 

educacionais especiais matriculados nas instituições escolares públicas municipais.  

Embasado nas Legislações Vigentes da Educação Nacional a Educação Especial vem 

adaptando seus espaços escolares para garantir aos estudantes o direito de aprender e conviver na 

escola, para adquirir conhecimento em todas as áreas, tendo acesso à cultura letrada e à plena 

participação social. E para completar a ação escolar aos estudantes da Educação Especial o município 

oferta o Atendimento Educacional Especializado-AEE.  

  As tabelas a seguir exibem a porcentagem de matrículas de alunos com deficiência, 

transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação matriculados em classes 

comuns. 

 
 
 
 

http://portal.inep.gov.br/indicadores-educacionais
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TABELA 14. MATRÍCULA DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 2007-2013 

    2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

                  

MATRICULA % 24,1 40,4 65,4 100 100 100 100 

                  

Fonte: MEC/Inep/DEED/Censo Escolar / Preparação: Todos Pela Educação  

 

TABELA 15. ATENDIMENTO POR TIPO DE DEFICIÊNCIA, TRANSTORNO GLOBAL DO 

DESENVOLVIMENTO OU ALTAS HABILIDADES/SUPERDOTAÇÃO 

Ano Cegueira 
Baixa 
Visão 

Surdez 
Defic. 

Auditiva 
Surdo 

Cegueira 
Deficiência 

Intelec. 
Deficiência 

Física 
Deficiência 

Múltipla 

Transtorno 
Global de 

Desenvolvimento 

2009 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2010 100 28,6 0 45,5 100 27,8 25 40 13,3 

2011 33,3 36,4 0 42,9 0 19,5 30,8 36,4 35,7 

2012 0 21 0 37,5 0 25 25 0 33,3 

2013 0 5,3 0 15,4 0 20 0 0 16,7 

Fonte: Mec/Inep/DEED/Censo Escolar / Preparação: Todos Pela Educação 

 

As matrículas de crianças com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas 

habilidades ou superdotação, tem oscilado nos anos de 2010 a 2013 em classes comuns da rede 

pública. A universalização do atendimento é um dos componentes da Meta do PNE. No entanto, 

ressalta-se o fato de que os dados disponíveis não são suficientes para uma análise que permita o 

monitoramento dessa Meta. 

 
TABELA 16. PORCENTAGEM DE ALUNOS COM DEFICIÊNCIA, TRANSTORNOS GLOBAIS DO 

DESENVOLVIMENTO E ALTAS HABILIDADES OU SUPERDOTAÇÃO QUE RECEBEM 

ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO. 

 

 

 

 

 

Ano Total do Indicador 

2009 0 

2010 26,6%  

2011 25%  

2012 16,7%  

2013 13,8%  

 Fonte: Mec/Inep/DEED/Censo Escolar / Preparação: Todos Pela Educação 
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4.5 - Ensino Médio 

O Ensino Médio é a etapa final da Educação Básica e prepara o jovem para a entrada na 

faculdade. Com duração mínima de 03 (três) anos, esse estágio consolida e aprofunda o aprendizado 

do Ensino Fundamental, além de preparar o estudante para trabalhar e exercer a cidadania. Ensina 

teoria e prática em cada disciplina, facilitando a compreensão das profissões, e desenvolve o 

pensamento crítico e a autonomia intelectual do aluno. 

O Ensino Médio no Município de Bujaru encontra-se sob a responsabilidade do Sistema 

Estadual de Ensino, funcionando atualmente, conforme matrícula a seguir. 

 
TABELA 17. MATRÍCULA DO ENSINO MÉDIO 2007-2013 

ENSINO MÉDIO 

         
  

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

         MATRICULA 1.421 1.153 1.312 1.238 1.253 1.358 1.396 

  
       

A % 55,3 65,4 63,9 64 65,9 59,2 66,4 

  
       

R % 12,4 11,5 13,1 13,0 11,8 11,4 17,8 

  
       

E % 32,3 23,1 23 22,1 22,3 29,4 15,8 

Fonte: http://portal.inep.gov.br/indicadores-educacionais 
Legenda: A= Aprovação     R= Reprovação    E= Evasão 

 

As matrículas do Ensino Médio teve um leve decréscimo nos anos de 2010 e 2011 voltando a 

crescer nos 02 (dois) anos subsequentes. Com relação à taxa de aprovação houve uma breve 

oscilação nos anos de 2009 e 2012 com taxas de 63,9% e 59,2% respectivamente, entretanto a 

reprovação aumentou em 2013 com uma taxa de 17,8% e o mais preocupante é a taxa de evasão que 

vem aumentando a cada ano, só tendo uma queda em 2013 com a implantação de projetos voltados 

para o Ensino Médio. 
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TABELA 18.  TAXA DE DISTORÇÃO IDADE-SÉRIE – ENSINO MÉDIO 

 

 

 

 

 

 

 

  Observa-se que a taxa de distorção idade-série no ensino médio vem passando por uma leve 

oscilação entre os anos de 2007 a 2013. 

 

4.6 - Educação Superior 

SISTEMA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL-UAB/BUJARU POLO MUNICIPAL DE APOIO 

PRESENCIAL  

  O Sistema UAB foi criado pelo Ministério da Educação no ano de 2005, em parceria com a 

Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior-ANDIFES e 

Empresas Estatais, no âmbito do Fórum das Estatais pela Educação com foco nas Políticas e a Gestão 

da Educação Superior. Trata-se de uma política pública de articulação entre a Secretaria de Educação 

a Distância-SEED/MEC e a Diretoria de Educação a Distância-DED/CAPES com vistas à expansão da 

educação superior, no âmbito do Plano de Desenvolvimento da Educação-PDE. Ele sustenta-se em 

cincos eixos principais: 

 Expansão pública da educação superior, considerando os processos de democratização e 

acesso; 

 Aperfeiçoamento dos processos de gestão das instituições de ensino superior, possibilitando 

sua expansão em consonância com as propostas educacionais dos estados e municípios;  

 Avaliação da educação superior à distância tendo por base os processos de flexibilização e 

regulação implantados pelo MEC;   

 Estímulo à investigação em educação superior à distância no País;   

Ano Distorção Idade-Série 

2007 76,4 

2008 58,7 

2009 69,6 

2010 73,3 

2011 72,1 

2012 74 

2013 70,6 

Fonte: MEC/Inep/DEED/CSI 
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 Financiamento dos processos de implantação, execução e formação de recursos humanos em 

educação superior à distância.  

  

PLANO NACIONAL DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA-PARFOR 

POLO MUNICIPAL DE APOIO PRESENCIAL “DOM ÂNGELO FROSI” 

  O PARFOR, na modalidade presencial é um Programa emergencial instituído para atender o 

disposto no Art. 11, inciso III do Decreto nº 6.755, de 29 de janeiro de 2009 e implantado em regime de 

colaboração entre a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior-Capes, os 

Estados, Municípios o Distrito Federal e as Instituições de Educação Superior-IES. O Programa 

fomenta a oferta de turmas especiais em cursos de: 

I.  Primeira Licenciatura – para docentes ou tradutores intérpretes de Libras em exercício na rede 

pública da Educação Básica que não tenham formação superior ou que mesmo tendo essa formação 

se disponham a realizar curso de licenciatura na etapa/disciplina atuante;  

II. Segunda Licenciatura – para professores licenciados que estejam em exercício há pelo menos 03 

(três) anos na rede pública de educação básica e que atuem em área distinta da sua formação inicial, 

ou para profissionais licenciados que atuam como Tradutor Intérprete de Libras na rede pública de 

Educação Básica; e  

III.  Formação Pedagógica – para docentes ou Tradutores Intérpretes de Libras graduados não 

licenciados que se encontram no exercício da docência na rede pública da Educação Básica.  

 
 Objetivo 

Promover e fomentar a oferta de Educação Superior, gratuita e de qualidade, para professores 

em exercício na rede pública de Educação Básica, para que estes profissionais possam obter a 

formação exigida pela LDB e contribuam para a melhoria da qualidade da Educação Básica no País. 

  
 Os Resultados do Programa  

  Até 2012, o PARFOR implantou 1920 turmas. Há 54.000 professores da Educação Básica 

frequentando os cursos em turmas especiais do PARFOR, localizada em 397 municípios do País.  
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Gráfico 10 

 

Fig.: Parfor: Números de alunos frequentes por Região em 2012 (Fonte: Plataforma Freire)  

 

Histórico: Polo PARFOR/Bujaru  

  O projeto de criação no município foi desenvolvido e implantado no ano de 2010 com as 

primeiras ofertas de curso oferecidas pela Universidade Federal do Pará-UFPA, e pelo Instituto Federal 

de Educação, Ciências e Tecnologia do Pará-IFPA.  Até o ano de 2015, houve o total de 10 (dez) 

turmas no Polo, sendo: 08 (oito) turmas pela UFPA, com os cursos de Licenciatura em Pedagogia 03 

(três) turmas, Matemática 01 (uma) turma, Letras-Habilitação em Língua Portuguesa 01 (uma) turma, 

Integrada-Ciência, Matemática e Linguagens 01 (uma) turma e Geografia 01 (uma) turma; e 03 (três) 

turmas pelo IFPA com o curso de Licenciatura em Pedagogia. 

No final de 2013, duas turmas do curso de Licenciatura em Pedagogia do IFPA (turmas 01 e 

02) concluíram suas atividades no decorrer de 2014 houve mais 05 (cinco) conclusões de curso, sendo 

04 (quatro) pela UFPA (Letras, Matemática, Integrada e Pedagogia/01) e mais 01 (uma) do IFPA 

(Pedagogia/03). Atualmente o Polo conta somente com 03 (três) turmas, sendo 02 (duas) novas 

iniciadas no segundo semestre do ano de 2014 (Licenciatura em Pedagogia/03 e Geografia) e uma 

veterana (Licenciatura em Pedagogia/02) aguardando apenas a defesa de seu Trabalho de Conclusão 

de Curso-TCC e respectiva Outorga de Grau. 
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V - AVALIAÇÕES EDUCACIONAIS  
 

Em se tratando de avaliação, faz-se necessário planejar e avaliar bem aquilo que estamos 

ensinando e o que as crianças estão aprendendo desde o início do processo de escolarização. É 

preciso não perder tempo, não deixar para os anos seguintes o que devemos assegurar desde a 

entrada da criança, aos 06 (seis) anos, na escola.  A escola não deve apenas se preocupar com os 

aspectos cognitivos do desenvolvimento, uma vez que a reprovação tem impactos negativos, como a 

evasão escolar e baixa autoestima. Ressalta-se que o Art. 24, inciso V, alínea “a” da Lei 9.394/96 

estabelece como critérios a “avaliação contínua e cumulativa do desempenho do aluno, com 

prevalência dos aspectos qualitativos sobre os quantitativos e dos resultados ao longo do período 

sobre os de eventuais provas finais”. 

Na perspectiva de verificar se o direito ao aprendizado de competências básicas e gerais está 

garantido para cada aluno, o município conta em nível nacional com 03 (três) instrumentos de 

avaliação relevantes:  

Prova Brasil - é o instrumento de medida das competências leitora e matemática aplicada em 

praticamente toda a criança e jovem matriculada no Ensino Fundamental 5º (quinto) e 9º (nono) anos. 

Gráfico 11 

 

 

Ao analisar a evolução do aprendizado com base nas avaliações da Prova Brasil, em 2013, a 

proporção de alunos que aprenderam o adequado foi de 11% na competência de leitura e interpretação 

de textos até o 5° ano na rede pública de ensino, dos 510 (quinhentos e dez) alunos, que fizeram a 

avaliação apenas 57 (cinquenta e sete) demonstraram o aprendizado adequado. Nesse sentido faz-se 
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necessário rever as metodologias utilizadas para que os alunos possam desenvolver as competências 

necessárias a essa série. 

Gráfico 12 

 

 

Com relação à Matemática, a proporção de alunos que aprenderam o adequado foi de 4% na 

competência de resolução de problemas até o 9° ano na rede pública de ensino, dos 354 (trezentos e 

cinquenta e quatro) alunos, que realizaram a avaliação apenas 12 demonstraram o aprendizado 

adequado.  

 
Provinha Brasil - é o instrumento elaborado para oferecer aos professores e aos gestores das 

escolas públicas das redes e Sistemas de Ensino um diagnóstico do nível de alfabetização dos alunos, 

ainda no início do processo de aprendizagem, permitindo assim intervenções com vista à correção de 

possíveis insuficiências apresentadas nas áreas de leitura e escrita.  Essa avaliação é um instrumento 

pedagógico sem finalidades classificatórias. 

 
Avaliação Nacional da Alfabetização-ANA - na edição de 2013, a partir da divulgação da 

Portaria nº 482, de 7 de junho de 2013, prevista no Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa-

PNAIC, a ANA passou a compor o Sistema de Avaliação da Educação Básica-SAEB, tendo como 

objetivo avaliar em Leitura, Escrita e Matemática, estudantes do 3º ano do Ensino Fundamental das 

escolas públicas, dos Espaços Urbanos e Rural. Outra inovação dessa edição do SAEB foi à inclusão, 
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em caráter experimental, da avaliação de Ciências, a ser realizada com os estudantes do 9º ano do 

Ensino Fundamental e da 3º série do Ensino Médio. 

 
VI - PROGRAMAS E PROJETOS IMPLEMENTADOS NO MUNICÍPIO 
 
PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO 

  O Programa Mais Educação foi instituído pela Portaria Interministerial n.º 

17/2007 e pelo Decreto n° 7.083, de 27 de janeiro de 2010, integra as ações do 

Plano de Desenvolvimento da Educação-PDE, como uma estratégia do Governo 

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

na perspectiva da Educação Integral.   

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

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

e diferentes atores sociais, sob a coordenação da escola e dos professores. Isso porque a Educação 

Integral, associada ao processo de escolarização, pressupõe a aprendizagem conectada à vida e ao 

universo de interesse e de possibilidades das crianças, adolescentes e jovens.   

  O ideal da Educação Integral traduz a compreensão do direito de aprender como inerente ao 

direito à vida, à saúde, à liberdade, ao respeito, à dignidade e à convivência familiar e comunitária e 

como condição para o próprio desenvolvimento de uma sociedade republicana e democrática. Por meio 

da Educação Integral, se reconhece as múltiplas dimensões do ser humano e a peculiaridade do 

desenvolvimento de crianças, adolescentes e jovens.  

 

PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE 

Criado em 1995, hoje regulado pela Lei nº 11.947/09. É o 

programa que coordena o repasse de recursos financeiros, em caráter 

suplementar às escolas públicas e privadas, mantidas por entidades sem 

fins lucrativos de acordo com o número de alunos do Censo Escolar do 

ano anterior. Até 2008, apenas escolas de Ensino Fundamental podiam 
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receber os recursos; a partir de 2009, também escolas de Ensino Médio e Educação Infantil passaram 

a recebê-los. Tem como objetivos a melhoria da infraestrutura física e pedagógica das escolas e o 

reforço da autogestão escolar nos planos financeiro, administrativo e didático.  

 

PLANO DE DESENVOLVIMENTO DA ESCOLA-PDE 

O Governo Federal, por meio do MEC, lançou em 2007 o PDE com o 

objetivo de melhorar a qualidade da educação oferecida às crianças, jovens e 

adultos. Para efetivar o PDE, foi criado o Plano de Metas que estabelece um 

conjunto de diretrizes para que a União, os Estados, o Distrito Federal e os 

Municípios, em regime de colaboração, conjuguem esforços, para superar a extrema desigualdade de 

oportunidades existente em nosso País. 

Através do aporte financeiro do PDE, as escolas recebem recursos financeiros com base no 

PDE. 

 

PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE 

O PSE é uma política intersetorial onde envolve várias 

instituições e as Secretarias de Saúde e Educação do Município de 

Bujaru, essa política foi instituída em 2007 pelo Ministério da Saúde e 

Ministério da Educação. Tendo como objetivo montar estratégias que venham desenvolver ações de 

prevenção e orientação aos alunos da Educação Infantil, Fundamental maior e menor, EJA, pais e 

funcionários das escolas do município. Os temas abordados nos componentes do PSE e as 

campanhas de saúde, publicado pelo Governo Federal estão sendo trabalhado nas escolas.   

A articulação intersetorial das redes públicas de Saúde e Educação e as demais redes sociais 

como: Centro de Referência de Assistência Social-CRAS, Delegacia, Conselho Tutelar, Fórum, Câmara 

de vereadores, Secretaria Municipal de Trabalho e Promoção Social-SEMTEPS, Igrejas e outros. O 

programa implica muito mais do que ofertas de serviços em um mesmo território, pois deve propiciar a 

sustentabilidade das ações a partir das co-responsabilidades de todos. E essa parceria coloca em 

questão: como esses serviços estão se relacionando? Qual o padrão comunicacional estabelecido 

entre as equipes de serviços? Que modelo de ação as secretarias de Educação e Saúde estão 
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colocando em prática? Enfim, a partir de 2014 algumas das ações componentes do PSE já foram 

desenvolvidas nas escolas do município: Avaliação Antropométrica, Saúde Bucal, Promoção da Cultura 

de Paz e Direito Humanos, Práticas Corporais e Atividades Físicas.  

Portanto o PSE é uma estratégia de integração da Saúde e Educação que visa o 

desenvolvimento da cidadania e da qualidade de vida de todo Povo Brasileiro.  

 
ATLETA NA ESCOLA  

O Governo Federal em parceria com os Estados, Distrito 

Federal, Municípios, Escolas Públicas (privadas e federais), Comitê 

Olímpico e Paraolímpico Brasileiro e as Confederações Brasileiras de 

Atletismo, Judô e Voleibol, lançou em 2013 o Programa ATLETA NA 

ESCOLA que tem como objetivo incentivar a prática esportiva nas escolas, democratizar o acesso ao 

esporte, desenvolver e difundir valores olímpicos e paraolímpicos entre estudantes da Educação 

Básica, estimular a formação do atleta escolar e identificar e orientar jovens talentos.  

 
PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA-PNAIC 

É um compromisso formal assumido em 2012 pelos Governos 

Federais, do Distrito Federal, dos Estados e Municípios de assegurar que 

todas as crianças estejam alfabetizadas até os 08 (oito) anos de idade, ao 

final do 3º ano do Ensino Fundamental. 

 
PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO-PBA 

  É um Programa de Alfabetização de jovens a partir de 15 

(quinze) anos, adultos e idosos, formulado e implementado pelo 

MEC. Como principal estratégia de ação o PBA apoia e financia 

projetos de alfabetização de jovens, adultos e idosos apresentados pelos Estados, Município e Distrito 

Federal.  

O programa é uma porta de acesso à cidadania e o despertar do interesse pela elevação da 

escolaridade. Ele é desenvolvido em todo território nacional, com atendimento prioritário a municípios 
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que apresentam alta taxa de analfabetismo. Estes municípios recebem apoio técnico na implantação 

das ações do Programa, visando garantir a continuidade dos estudos aos alfabetizadores.  

  O seu objetivo é promover a superação do analfabetismo entre jovens com 15 (quinze) anos ou 

mais, adultos e idosos e contribuir para a universalização do Ensino Fundamental no Brasil. Sua 

concepção reconhece a educação como direito humano e a oferta pública da alfabetização como porta 

de entrada para a educação e a escolarização das pessoas ao longo de toda vida.  

 

PROGRAMA SABERES DA TERRA  

  A construção de uma Política Educacional que reconheça as 

necessidades próprias dos sujeitos, a diversidade e a realidade 

diferenciada do campo, aliada à construção de uma Política Nacional de 

juventude em que os jovens do campo são reconhecidos como sujeitos 

de direitos. A Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade-SECAD com a intenção 

de respeitar o direito dos povos do campo à educação, bem como suas características, necessidades e 

pluralidade (de gênero, étnico-racial, cultural, geracional, política, econômica, territorial, entre outras), 

implementou o Programa Nacional de Educação de Jovens e Adultos Integrada com Qualificação 

Social e Profissional para Agricultores(as) Familiares.  

  Nesse sentido, o Projovem Campo-Saberes da Terra está destinado à escolarização de jovens 

agricultores(as) em Nível Fundamental na modalidade de Educação de Jovens e Adultos, integrada à 

qualificação social e profissional. No intuito de potencializar a ação dos jovens agricultores para o 

desenvolvimento sustentável e solidário de seus núcleos familiares e suas comunidades por meio de 

atividades curriculares e pedagógicas, em conformidade com o que estabelecem as Diretrizes 

Operacionais para Educação Básica nas Escolas do Campo-Resolução CNE/CEB Nº 1 de 03 de abril 

de 2002.  

 

PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE 

  Criado em 1995, garante merenda aos alunos das escolas públicas e filantrópicas. Desde 

2010, o valor repassado pela União é de R$ 0,30 por dia para a Pré-Escola, Ensino Fundamental e 
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Médio e EJA; para Creche, Escolas Indígenas e Quilombolas, R$ 0,60; para escolas com Ensino 

Integral pelo programa Mais Educação, R$ 0,90 por dia. 

 

PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE 

  Criado em 2004, em substituição ao Programa Nacional de Transporte Escolar-PNTE de 1993. 

Originalmente (Lei nº 10.880/04), para alunos do Ensino Fundamental público, hoje (Lei nº 11.947/09), 

para alunos da Educação Básica Pública, residentes no espaço rural. Promove a transferência legal de 

recursos financeiros para despesas com reforma, seguros, licenciamento, impostos e taxas, pneus, 

câmaras, serviços de mecânica em freio, suspensão, câmbio, motor, elétrica e funilaria, recuperação de 

assentos, combustível e lubrificantes do veículo ou, no que couber, da embarcação utilizada para o 

transporte escolar e também pagamento de serviços contratados.  

  Repasses em 09 (nove) parcelas anuais, de março a novembro, calculado com base no 

número de alunos do espaço rural transportados, informados no Censo Escolar do ano anterior. 

Estados podem autorizar o repasse do valor correspondente aos alunos da Rede Estadual, cujo 

transporte escolar é executado pelas prefeituras diretamente aos respectivos municípios. 

 

PROJETO TRILHAS  

  Dentro das ações de êxito da SEMED está o PROJETO 

TRILHAS, implementado desde 2012 no município, o Projeto é um 

conjunto de material elaborado para instrumentalizar e apoiar o 

trabalho docente no campo da leitura, escrita e oralidade, com o 

objetivo de inserir as crianças em um universo letrado. É uma iniciativa do Instituto Natura, presente 

desde 2009, que beneficiou crianças de mais de 70 (setenta) mil escolas brasileiras da Educação 

Infantil e do Ensino Fundamental.  

  O projeto está alinhado com o Plano de Metas Compromisso Todos pela Educação (Decreto nº 

6.094 de 24 de abril de 2007, Art. 2º, Inciso II), que estabelece entre outros objetivos, a alfabetização 

de todas as crianças até 08 (oito) anos de idade e o incentivo à leitura.   

  O Projeto Trilhas e o PNAIC do Governo Federal compartilham as mesmas metas e tem os 

seguintes objetivos e maneiras de atuações em comum: trabalho voltado para formação continuada, 
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distribuição de materiais articulados ao Programa Nacional Biblioteca na Escola-PNBE e 

complementação de jogos, atuação e colaboração com as esferas de governo e o uso de portais 

virtuais como apoio as ações.  

 

PROGRAMA SELO UNICEF  

  O Fundo das Nações Unidas para a Infância-UNICEF está 

presente no Brasil há mais de 60 anos, sempre liderando e apoiando 

as mais importantes transformações na área da infância e 

adolescência.    

  O Selo UNICEF é uma estratégia para promover os direitos das crianças e adolescentes é 

também um investimento no desenvolvimento das capacidades dos gestores municipais. 

 

VII - A EDUCAÇÃO EM BUJARU: DIRETRIZES, METAS E ESTRATÉGIAS.   

 
  Bujaru dispõe de rede pública nas esferas Municipal, Estadual e Federal que ofertam 

Educação Básica e Ensino Superior, cujas vagas ofertadas não têm sido suficientes para atender às 

demandas da população. 

Cada nível ou modalidade da Educação Básica, bem como o Ensino Superior, possuem 

especificidades que precisam ser consideradas na proposição de ações e políticas públicas que 

efetivamente contribuam com a melhoria da oferta educacional no município. 

 

Meta 1 - Educação Infantil  
 

Universalizar, até 2016, a Educação Infantil na pré-escola para as crianças de 4 a 5 anos de 

idade e ampliar a oferta de Educação Infantil em Creches de forma a atender, no mínimo, 25% das 

crianças de até 3 anos até o final da vigência deste PNE. 

 

ESTRATÉGIAS 

1.1. Realizar levantamentos dos espaços adequados para construção de prédios para funcionamento 

de instituições de Educação Infantil em conformidade com os padrões arquitetônicos do Ministério da 
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Educação-MEC, respeitando as normas de acessibilidade, as especificidades geográficas e culturais 

locais. 

1.2. Realizar, periodicamente, em regime de colaboração, levantamento da demanda por creche para a 

população de até 3 (três) anos, como forma de planejar a oferta e verificar o atendimento da demanda 

manifesta. 

1.3. Estabelecer, no primeiro ano de vigência do PME, normas, procedimentos e prazos para definição 

de mecanismos de consulta pública da demanda das famílias por creches. 

1.4. Assegurar espaços lúdicos de interatividade considerando a diversidade étnica, de gênero e 

sociocultural tais como: brinquedoteca, ludoteca, bibliotecas e parques infantis. 

1.5. Garantir que os espaços físicos sejam adequados aos padrões de qualidade e acessibilidade e 

mobiliados em conformidade com as especificidades infantis. 

1.6. Adotar em regime de colaboração entre os setores de saúde, assistência social e cultura, na 

manutenção, administração, controle e avaliação das instituições de atendimento às crianças da 

Educação Infantil, contemplando as dimensões do educar e cuidar. 

1.7. Garantir o transporte escolar, atendendo aos princípios básicos de segurança exigidos pelo 

Departamento Nacional de Trânsito – DNT, e as normas de acessibilidade que garantam a segurança e 

o tempo de permanência das crianças na escola. 

1.8. Garantir a elaboração, implantação e avaliação da proposta curricular para a Educação Infantil que 

contemple as comunidades quilombolas, do campo e a diversidade étnico racial, ambiental e de 

gênero, bem como o ritmo, as necessidades e especificidades das crianças com deficiências, com 

transtornos globais de desenvolvimento ou altas habilidades/superdotação. 

1.9. Inserir no processo formativo das crianças, elementos favorecedores da cultura da paz, do campo 

artístico e estético, do cuidado com o meio ambiente, da solidariedade, da ética e da justiça. 

1.10. Reformar, ampliar e regulamentar escolas de Educação Infantil, com recursos próprios ou em 

parceria com a União e instituições privadas, em conformidade com os padrões arquitetônicos 

estabelecidos em legislação vigente, respeitando as normas de acessibilidade e ludicidade.   

1.11.  Fortalecer e ampliar as parcerias com governo federal e uso de recursos próprios para garantir 

mobiliário, equipamentos, brinquedos pedagógicos, jogos educativos e outros materiais pedagógicos 

acessíveis nas escolas da Educação Infantil, considerando as especificidades das faixas etárias.  
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1.12.  Constituir equipes de atendimento multidisciplinar para apoio itinerante nas escolas de Educação 

Infantil. 

1.13. Assegurar nas escolas de Educação Infantil planejamento de atividades educativas que  

contemplem  a  diversidade das crianças que se encontram em sala de aula, como as advindas das 

comunidades quilombolas e outras expressões de multiculturalidade.   

1.14.  Garantir a inclusão digital como ferramenta no processo educativo para 50% dos docentes da 

Educação Infantil da rede municipal até o 5º ano de vigência deste Plano. 

1.15.  Estruturar, em regime de colaboração com o governo federal, um ambiente tecnológico, com 

jogos interativos, programas para computador, aplicativos educacionais, apropriados às crianças de  

Educação  Infantil para 50% das escolas. 

1.16. Promover a busca ativa de crianças em idade correspondente à Educação Infantil, em parceria 

com órgãos públicos de assistência social, saúde e proteção à infância, preservando o direito de opção 

da família em relação às crianças de até 3 (três) anos. 

1.17. Garantir recursos e meios para que todas as instituições de Educação Infantil mantidas pelo 

poder público municipal, construam, no prazo de um ano, a contar da data de aprovação deste Plano, 

seus projetos políticos pedagógicos. 

1.18. Garantir criação e ampliação de políticas culturais públicas destinadas à infância;  

1.19. Garantir o transporte escolar, gratuito, para as crianças da zona rural matriculadas na rede 

pública, dentro de padrões básicos de segurança e adaptado para pessoas com deficiência, 

manutenção regular, com motorista habilitado e qualificado e 01 (um) assistente. 

1.20. Garantir a melhoria da alimentação escolar, priorizando a aquisição de produtos da região, 

utilizando o Programa da Agricultura Familiar Rural, adequando-a conforme o clima e às 

especificidades da faixa etária, com cardápio elaborado por nutricionista. 

1.21. Estabelecer um programa municipal de formação em serviço dos profissionais de Educação 

Infantil, por meio de convênios entre a Secretaria Municipal de Educação, universidades públicas e 

privadas, observando-se que, nos primeiros cinco anos, todos os gestores possuam formação em 

Gestão Escolar e professores de escolas de Educação Infantil graduação em pedagogia. 

1.22. Garantir que todas as instituições de Educação Infantil, mantidas pelo poder público municipal ou 

conveniadas com este, possuam gestores do quadro efetivo da rede municipal de educação e atenda 

ao estabelecido na meta 19.  
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1.23. Qualificar 60% dos servidores, não docentes, para o desenvolvimento de suas funções nas 

instituições de Educação Infantil, em 03 anos.  

1.24. Fortalecer o acompanhamento e o monitoramento do acesso e da permanência das crianças na 

Educação Infantil, em especial os beneficiários de programas de transferências de renda, em 

colaboração com as famílias e órgãos públicos de assistência social, saúde e proteção à infância. 

 
Meta 2 - Ensino Fundamental 
 

Universalizar o Ensino Fundamental de 9 anos para toda a população de 6 a 14 anos e garantir 

que pelo menos 95% dos alunos concluam essa etapa na idade recomendada, até o último ano de 

vigência deste PNE.  

 
ESTRATÉGIAS 

2.1. Promover a busca ativa de crianças e adolescentes fora da escola, em parceria com órgãos 

públicos de assistência social, saúde e proteção à infância, adolescência e juventude. 

2.2. Estimular a oferta do Ensino Fundamental, em especial dos anos iniciais, para as populações do 

campo, e comunidades quilombolas, nas próprias comunidades. 

2.3.  Fortalecer o acompanhamento e o monitoramento do acesso, da permanência e do 

aproveitamento escolar dos beneficiários de programas de transferência de renda, bem como das 

situações de discriminação, preconceitos e violências na escola, visando a melhoria de condições 

adequadas para o sucesso escolar dos(as) alunos(as), em colaboração com as famílias e órgãos 

públicos de assistência social, saúde e proteção à infância, adolescência e juventude.  

2.4.  Incentivar a participação dos pais ou responsáveis no acompanhamento das atividades escolares 

dos filhos por meio do estreitamento das relações entre as escolas e as famílias, em parceria com a 

secretaria de assistência e da saúde. 

2.5.  Fomentar atividades de incentivo aos (às) estudantes, estímulos a habilidades, inclusive mediante 

atividades que desenvolvam a colaboração, competições esportivas e concursos, podendo ser 

desenvolvidas em parceria com a secretaria de cultura, esporte e lazer.  

2.6.  Garantir o repasse de recursos municipais para assegurar a qualidade pedagógica, de 

infraestrutura e administrativa, de forma que os resultados de aprendizagem reconhecidos e 

mensuráveis sejam alcançados por todos, especialmente nas idades de 6 a 14 anos.  
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2.7.  Fomentar a relação das escolas com instituições parceiras públicas e privadas e movimentos 

culturais a fim de garantir a oferta regular de atividades culturais para a livre fruição dos alunos dentro e 

fora dos espaços escolares, assegurando ainda que as escolas se tornem polo de criação e difusão 

cultural. 

2.8.  Construir, reformar e ampliar escolas de Ensino Fundamental, com recursos próprios ou em 

parceria com a União, em conformidade com os padrões arquitetônicos estabelecidos em legislação 

vigente, respeitando as normas de acessibilidade. 

2.9. Constituir parcerias com o governo federal e uso de recursos próprios para garantir mobiliário, 

equipamentos, e outros materiais pedagógicos acessíveis nas escolas de Ensino Fundamental, na 

perspectiva da escola em tempo integral.  

2.10. Desenvolver tecnologias pedagógicas que combinem, de maneira articulada, a organização do 

tempo e das atividades didáticas entre a escola e o ambiente comunitário, considerando as 

especificidades da Educação Especial, das escolas do campo e das comunidades indígenas e 

quilombolas. 

2.11. Desenvolver tecnologias pedagógicas que combinem, de maneira articulada com a organização 

do tempo das atividades didáticas na escola, considerando as especificidades da Educação Especial, 

das escolas do campo e das comunidades indígenas e quilombolas. 

2.12. Oferecer atividades extracurriculares de incentivo aos (às) estudantes e de estímulo a 

habilidades, inclusive mediante certames e concursos nacionais. 

2.13- Acompanhar e monitorar o desenvolvimento das ações planejadas pelo Plano de Ações 

Articulada-PAR mediante as responsabilidades estabelecidas.  

2.14- Fortalecer o monitoramento do acesso e da permanência do aluno na escola por parte dos 

beneficiários de programas de transferência de renda, identificando motivos de ausência e baixa 

frequência, garantindo apoio à aprendizagem. 

2.15. Garantir o transporte escolar, gratuito, para as crianças do espaço rural matriculadas na rede 

pública, dentro de padrões básicos de segurança e adaptado para pessoas com deficiência, 

manutenção regular, com motorista habilitado e qualificado. 

 

 

Meta 3 - Ensino Médio 
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Universalizar, até 2016, o atendimento escolar para toda a população de 15 a 17 anos e elevar, 

até o final do período de vigência deste PNE, a taxa líquida de matrículas no Ensino Médio para 82%. 

 
 

ESTRATÉGIAS 

3.1. Fortalecer as práticas curriculares voltadas para o desenvolvimento do currículo escolar, 

organizado de maneira flexível e diversificado com conteúdos obrigatórios e eletivos em todas as áreas 

de conhecimento. 

3.2. Fomentar nas escolas de Ensino Médio, acervo bibliográfico, laboratórios de informática e de 

ciências que favoreçam a vivência de práticas tecnológicas e curriculares. 

3.3. Garantir a fruição de bens e espaços culturais, de forma regular, bem como a ampliação da prática 

desportiva, integrada ao currículo escolar. 

3.4. Fortalecer o acompanhamento e o monitoramento do acesso e da permanência dos jovens 

beneficiários (as) de programas de transferência de renda, no Ensino Médio, quanto à frequência, ao 

aproveitamento escolar e à interação com o coletivo, bem como das situações de discriminação, 

preconceitos e violências, práticas irregulares de exploração do trabalho, consumo de drogas, gravidez 

precoce, em colaboração com as famílias e com órgãos públicos de assistência social, saúde e 

proteção à adolescência e juventude. 

3.5. Promover a busca ativa da população de 15 a 17 anos fora da escola, em articulação com os 

serviços de assistência social, saúde e proteção à adolescência e à juventude. 

3.6. Estimular a participação dos adolescentes nos cursos das áreas tecnológicas e científicas.  

 

Meta 4 - Educação Especial/Inclusiva 
 

Universalizar, para a população de 4 a 17 anos com deficiência, transtornos globais do 

desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, o acesso à Educação Básica e ao Atendimento 

Educacional Especializado, preferencialmente na rede regular de ensino, com a garantia de sistema 

educacional inclusivo, de Salas de Recursos Multifuncionais, classes, escolas ou serviços 

especializados, públicos ou conveniados.  

ESTRATÉGIAS 
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4.1. Garantir o Atendimento Educacional Especializado em Salas de Recursos Multifuncionais, ou em 

Centros de Atendimento Educacional Especializado, públicos ou comunitários, conveniados com o 

poder público. 

4.2. Implantar Salas de Recursos Multifuncionais e garantir a formação continuada de professores para 

o Atendimento Educacional Especializado complementar e suplementar, nas escolas urbanas, rurais e 

quilombolas. 

4.3. Oferecer o Atendimento Educacional Especializado complementar e suplementar aos estudantes 

matriculados na rede pública de ensino regular. 

4.4. Garantir acesso à Tecnologia Assistiva-TA e suas modalidades, por meio do ensino e utilização de 

recursos que possibilitem aos/as estudantes a ampliação de suas habilidades, oportunizando 

autonomia e ações em todos os momentos escolares. 

4.5. Adaptar as escolas regulares com acessibilidade e dotar de profissionais especializados na 

Educação Especial. 

4.6. Disponibilizar materiais didáticos e pedagógicos em BRAILE específicos para alunos cegos e com 

baixa visão, distribuição de laptops equipados com programas com sistema de voz, para os alunos do 

sistema de ensino. 

4.7. Apoiar a ampliação das equipes de profissionais da educação para atender à demanda do 

processo de escolarização dos (das) estudantes com deficiência, transtornos globais do 

desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, garantindo a oferta de professores (as) do 

Atendimento Educacional Especializado, profissionais de apoio ou auxiliares, tradutores (as) e 

intérpretes de Libras, guias-intérpretes para surdo-cegos, professores de Libras, prioritariamente 

surdos, e professores bilíngües. 

4.8. Estimular a criação de centros multidisciplinares de apoio, pesquisa e assessoria, articulados com 

instituições acadêmicas e integrados por profissionais das áreas de saúde, assistência social, 

pedagogia e psicologia, para apoiar o trabalho dos (as) professores da educação básica com os (as) 

alunos (as) com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou 

superdotação. 

4.9. Estabelecer padrões básicos de infraestrutura do sistema de ensino de acessibilidade aos 

estudantes público alvo da Educação Especial.  
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4.10. Ampliar o atendimento aos alunos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e 

altas habilidades ou superdotação, incrementando, Salas de Recursos e de alternativas pedagógicas 

que atendam às especificidades e necessidades dos educandos inclusos em classes comuns. 

4.11. Articular com instituições de Ensino Superior, proposta de estudos e pesquisas em apoio ao 

atendimento complementar de estudantes com deficiência e suplementar aos estudantes com altas 

habilidades/superdotação. 

4.12. Ampliar a oferta da educação inclusiva para os/as estudantes público alvo da Educação Especial 

de forma a garantir a sua universalização nas escolas do sistema de ensino. 

4.13. Garantir o cumprimento dos dispositivos legais constantes na Convenção dos Direitos da Pessoa 

com Deficiência (ONU, 2006), ratificada no Brasil pelos Decretos nº 186/2008 e nº 6949/2009, na 

Política de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva (MEC, 2008) e nos marcos legais 

políticos e pedagógicos. 

4.14. Garantir a ampliação da oferta da Educação de Jovens e Adultos - EJA, no turno diurno na 

perspectiva de Educação Inclusiva. 

4.15. Orientar e acompanhar as famílias, por meio de ações intersetoriais voltadas aos esclarecimentos 

das dificuldades de aprendizagem do educando, em regime de colaboração com as secretarias 

municipais. 

4.16. Promover parcerias com instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins 

lucrativos, conveniadas com o poder público, visando a ampliar as condições de apoio ao atendimento 

escolar integral das pessoas com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas 

habilidades ou superdotação, matriculadas nas redes públicas de ensino. 

4.17. Promover parcerias com instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins 

lucrativos, conveniadas com o poder público, a fim de favorecer a participação das famílias e da 

sociedade na construção do sistema educacional inclusivo. 

4.18. Realizar concurso público para suprir as necessidades de profissionais especializados para 

atuarem nos Centros, Núcleos de Atendimento Educacional Especializado e nas Salas de Recursos 

Multifuncionais. 

4.19. Garantir o transporte escolar, gratuito, para as crianças do espaço rural matriculadas na rede 

pública, dentro de padrões básicos de segurança e adaptado para pessoas com deficiência, 

manutenção regular, com motorista qualificado e 01 (um) auxiliar.  
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Meta 5 - Alfabetização 
 

Alfabetizar todas as crianças, no máximo, até o final do 3º ano do Ensino Fundamental.  

 
ESTRATÉGIAS  

5.1. Implementar a partir do 1° ano de vigência do PME em 40% das escolas, mecanismos de 

avaliação tais como: acompanhamento pedagógico, avaliações diagnósticas e atividades específicas 

de alfabetização na idade certa. 

5.2. Propiciar salas apropriadas com recursos pedagógicos e profissionais capacitados, a fim de 

promover a alfabetização. 

5.3. Garantir a todas as crianças até o final do ciclo de alfabetização o domínio da leitura, escrita e 

cálculo. 

5.4. Implantar a partir do 1° ano de vigência do PME, um sistema de avaliação diagnóstica 

supervisionada, no primeiro mês do ano letivo, para analisar e adotar medidas corretivas até o término 

do primeiro trimestre do ano letivo. 

5.5. Selecionar, capacitar e certificar professores do quadro municipal de ensino com perfil 

alfabetizador para assumirem e acompanharem os três primeiros anos da alfabetização. 

5.6. Fortalecer o acompanhamento no Ensino Fundamental-anos iniciais, referente à alfabetização na 

idade certa. 

5.7. Oferecer condições a todos os docentes que tenham alunos com deficiência inseridos em salas 

regulares, ambientes alfabetizadores, respeitando as especificidades e o número de alunos 

determinado pela legislação vigente. 

5.8. Fomentar o desenvolvimento de tecnologias educacionais e de práticas pedagógicas inovadoras 

que assegurem a alfabetização e favoreçam a melhoria do fluxo escolar e a aprendizagem dos (as) 

alunos (as), consideradas as diversas abordagens metodológicas e sua efetividade. 

5.9. Ampliar o uso de tecnologias educacionais para o ciclo de alfabetização, assegurada a diversidade 

de métodos e propostas pedagógicas, bem como o acompanhamento dos resultados no sistema de 

ensino. 

 

 

Meta 6 - Educação integral 
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Oferecer Educação em tempo integral em, no mínimo, 2% das escolas públicas até 2018, e até 

o final da vigência deste plano 5% das escolas de forma a atender, pelo menos, 15% dos (as) alunos 

(as) da Educação Básica. 

 

ESTRATÉGIAS 

6.1. Instituir, em regime de colaboração, programa de construção de escolas com padrão arquitetônico 

e de mobiliário adequado para atendimento em tempo integral, prioritariamente em comunidades 

pobres ou com crianças em situação de vulnerabilidade social. 

6.2. Fomentar a articulação da escola com os diferentes espaços educativos, culturais e esportivos e 

com equipamentos públicos, como centros comunitários, bibliotecas, praças, parques, museus, teatros, 

cinemas e planetários. 

6.3. Adotar medidas para otimizar o tempo de permanência dos alunos na escola, direcionando a 

expansão da jornada para o efetivo trabalho escolar, combinado com atividades recreativas, esportivas 

e culturais. 

6.4. Estimular a oferta de atividades voltadas à ampliação da jornada escolar de alunos (as) 

matriculados nas escolas da rede pública de Educação Básica por parte das entidades privadas de 

serviço social vinculado ao sistema sindical, de forma concomitante e em articulação com a rede 

pública de ensino. 

 

Meta 7 - Aprendizado adequado na idade certa 
 

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 nacionais para o IDEB:  

 2013 2015 2017 2019 2021 

 Anos Iniciais do Ensino Fundamental 4.9 5.2 5.5 5.7 6.0 

Anos Finais do Ensino Fundamental 4.4 4.7 5.0 5.2 5.5 

Ensino Médio 3.9 4.3 4.7 5.0 5.2 

Fonte :MEC/INEP (2014) 

 
ESTRATÉGIAS 
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7.1. Incentivar o desenvolvimento, selecionar, certificar e divulgar tecnologias educacionais para a 

Educação Infantil, o Ensino Fundamental e o Ensino Médio e incentivar práticas pedagógicas 

inovadoras que assegurem a melhoria do fluxo escolar e a aprendizagem, asseguradas a diversidade 

de métodos e propostas pedagógicas, com preferência para softwares livres e recursos educacionais 

abertos, bem como o acompanhamento dos resultados nos sistemas de ensino em que forem 

aplicadas. 

7.2. Manter, em regime de colaboração, programas de reestruturação de aquisição de equipamentos 

para as escolas, visando à equalização das oportunidades educacionais. 

7.3. Garantir políticas de combate à violência na escola, inclusive pelo desenvolvimento de ações 

destinadas à capacitação de educadores, por meio de parcerias com a Saúde e Assistência para 

detecção dos sinais de suas causas, como a violência doméstica e sexual, favorecendo a adoção das 

providências adequadas para promover a construção da cultura de paz e um ambiente escolar dotado 

de segurança para a comunidade. 

7.4. Mobilizar as famílias e setores da sociedade civil, articulando a educação formal com experiências 

de educação popular e cidadã, com os propósitos de que a educação seja assumida como 

responsabilidade de todos e de ampliar o controle social sobre o cumprimento das políticas públicas 

educacionais. 

7.5. Promover a articulação dos programas da área da educação, de âmbito local e nacional, com os 

de outras áreas, como saúde, trabalho e emprego, assistência social, esporte e cultura, possibilitando a 

criação de rede de apoio integral às famílias, como condição para a melhoria da qualidade educacional. 

7.6. Universalizar, mediante articulação entre os órgãos responsáveis pelas áreas da saúde e da 

educação, o atendimento aos (às) estudantes da rede escolar pública de educação básica por meio de 

ações de prevenção, promoção e atenção à saúde. 

7.7. Estabelecer políticas de estímulo às escolas que melhorarem o desempenho no IDEB, de modo a 

valorizar o mérito do corpo docente, da direção e da comunidade escolar. 

7.8. Garantir o acesso, a permanência, a aprendizagem e o atendimento às especificidades dos 

estudantes de todo sistema de ensino, visando a efetivação do direito à educação e a redução das 

desigualdades educacionais.  
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7.9. Construir em colaboração com gestores e professores um indicador da qualidade educacional do 

município com base no desempenho dos estudantes, considerando o perfil do corpo docente, do 

gestor, os recursos pedagógicos disponíveis e as condições de infraestrutura da escola. 

7.10. Garantir o atendimento aos estudantes com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e 

altas habilidades ou superdotação. 

7.11. Instituir processo contínuo de autoavaliação do sistema de ensino, das escolas de educação 

básica por meio da constituição de instrumentos de avaliação que orientem as dimensões a serem 

fortalecidas, destacando a elaboração de planejamento estratégico, a melhoria contínua da qualidade 

educacional, a formação continuada dos professores da educação básica e o aprimoramento da gestão 

democrática. 

7.12. Orientar o planejamento das atividades pedagógicas a serem desenvolvidas nas escolas, de 

forma a buscar atingir as metas do IDEB, para diminuir a diferença entre as escolas com os menores 

índices, garantindo equidade da aprendizagem no município. 

7.13. Ampliar os projetos desenvolvidos em tecnologias educacionais e de inovação das práticas 

pedagógicas nas escolas, objetivando a melhoria da aprendizagem dos alunos. 

7.14. Fixar, acompanhar e divulgar bienalmente os resultados pedagógicos dos indicadores do SAEB e 

do IDEB, relativo às escolas, assegurando a contextualização desses resultados, com relação a 

indicadores sociais relevantes, como os de nível socioeconômico das famílias dos alunos e a 

transparência e o acesso público às informações técnicas de concepção e operação do sistema de 

avaliação. 

7.15. Implementar políticas no sistema municipal de ensino de forma a buscar atingir as metas do 

IDEB, diminuindo a diferença entre as escolas com os menores índices, para garantir a equidade da 

aprendizagem em todo o município. 

7.16. Promover a articulação dos programas da área da educação de âmbito nacional e local, com os 

de outras áreas como saúde, trabalho e emprego, assistência social, esporte, cultura, possibilitando a 

criação de rede de apoio integral às famílias, como condição para melhoria da qualidade educacional. 

 

 

 

Meta 8 - Escolaridade média 
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Elevar a escolaridade média da população de 18 a 29 anos de modo a alcançar no mínimo 12 

anos de estudo no último ano de vigência deste Plano, para as populações do campo, das localidades 

de menor escolaridade, no município e dos mais pobres, bem como igualar a escolaridade média entre 

negros e não negros, declarados na Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística-IBGE, com 

vistas à redução das desigualdades educacionais. 

 

ESTRATÉGIAS 

8.1. Implementar programas e projetos que contemplem o desenvolvimento de Tecnologias 

(computadores, celular, wi-fi) para correção de fluxo, acompanhamento pedagógico individualizado, 

recuperação e progressão parcial, priorizando estudantes com rendimento escolar defasado. 

8.2. Incentivar programas de Educação de Jovens e Adultos para os segmentos populacionais 

considerados, que estejam fora da escola e com defasagem idade-série, associados a outras 

estratégias que garantam a continuidade da escolarização, após a alfabetização inicial. 

8.3. Garantir acesso gratuito a exames de certificação da conclusão do ensino fundamental e médio. 

8.4. Possibilitar a diversificação curricular, integrando a formação à preparação para o mundo do 

trabalho, a interrelação entre teoria e prática, abrangendo os eixos da ciência, do trabalho, da 

tecnologia e da cultura, de modo a adequar ao tempo e à organização do espaço pedagógico da 

escola. 

8.5. Promover, em parceria com as áreas de saúde e assistência social, a busca escolar ativa, 

assegurando o acompanhamento e monitoramento de acesso e permanência na escola, bem como 

identificar causas de afastamentos e baixa frequência, estabelecendo em regime de colaboração, de 

maneira a estimular a ampliação do atendimento desses alunos no sistema público regular de ensino. 

8.6. Viabilizar o uso de tecnologias educacionais e de inovação das práticas pedagógicas, que 

assegurem a alfabetização, a partir de realidades diferenciadas do ponto de vista linguístico e que 

favoreçam a melhoria do fluxo escolar e as aprendizagens dos alunos, segundo as diversas 

abordagens metodológicas.  

8.7. Apoiar experiências específicas de educação do campo e quilombola em função das etapas e 

modalidades da Educação Básica e da especificidade de seu corpo discente, adotando diferentes 

estratégias metodológicas. 

Meta 9 - Alfabetização e analfabetismo funcional de jovens e adultos 
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Elevar a taxa de alfabetização da população com 15 anos ou mais para 25% até 2017 e, até o 

final da vigência deste PNE, erradicar o analfabetismo absoluto e reduzir em 30% a taxa de 

analfabetismo funcional. 

 
ESTRATÉGIAS 

9.1. Assegurar a oferta gratuita da Educação de Jovens e Adultos a todos os que não tiveram acesso à 

Educação Básica na idade própria. 

9.2. Realizar diagnóstico dos jovens e adultos com Ensino Fundamental e Médio incompletos, para 

identificar a demanda ativa por vagas na Educação de Jovens e Adultos. 

9.3. Realizar chamadas públicas regulares para Educação de Jovens e Adultos, promovendo a busca 

ativa em regime de colaboração entre entes federados e em parceria com organizações da sociedade 

civil. 

9.4. Considerar, nas políticas públicas de jovens e adultos, as necessidades dos idosos, com vistas à 

promoção de políticas de erradicação do analfabetismo, ao acesso a tecnologias educacionais e 

atividades recreativas, culturais e esportivas, à implementação de programas de valorização e 

compartilhamento dos conhecimentos e experiência dos idosos e à inclusão dos temas do 

envelhecimento e da velhice nas escolas. 

9.5. Promover o acesso e permanência ao Ensino Fundamental dos egressos de Programas de 

Alfabetização, garantindo a participação em exames e de certificação da aprendizagem. 

9.6. Acompanhar e monitorar o acesso, a frequência e a aprendizagem dos estudantes da EJA, 

identificando motivos de ausência, infrequência e baixo rendimento, adotando ações corretivas para 

diminuir o índice de abandono escolar. 

9.7. Sensibilizar e mobilizar a comunidade em parceria com entidades governamentais e não 

governamentais, por meio de propagandas, campanhas, palestras e outros, de forma a incentivar os 

jovens, adultos e idosos que não tiveram acesso ao Ensino Fundamental na idade própria, a 

ingressarem na Educação de Jovens e Adultos. 

9.8. Oferecer e garantir matrículas no Ensino Fundamental na modalidade Educação de Jovens e 

Adultos no turno diurno, distribuídos em 05 (cinco) Polos, de acordo com a necessidade do aluno.  
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9.9. Estabelecer parcerias com outras Secretarias Municipais, visando ao mapeamento da população 

analfabeta, de modo a programar a oferta de Educação de Jovens e Adultos a todos que dela não 

tiveram acesso ou oportunidade de concluírem seus estudos na idade adequada. 

9.10. Garantir alimentação escolar de qualidade com acompanhamento de nutricionista aos alunos da 

Educação de Jovens e Adultos, respeitando suas especificidades. 

9.11. Estabelecer parceria com a Secretaria Municipal de Saúde, articulando com Programas Nacionais 

que contemplem o fornecimento gratuito de óculos para estudantes da Educação de Jovens e Adultos. 

9.12. Assegurar por meio dos Projetos Pedagógicos das escolas que ofertam a Educação de Jovens e 

Adultos o atendimento às suas necessidades, no que diz respeito à assiduidade, pontualidade e 

aprendizagem. 

9.13. Garantir a participação de jovens, adultos e idosos na elaboração de instrumentos normativos e 

na constituição dos Conselhos Escolares. 

9.14. Propiciar programa de formação continuada em parceria com as instituições de ensino, aos 

professores da Educação de Jovens e Adultos na sua área de atuação com utilização das tecnologias, 

visando à melhoria da aprendizagem. 

9.15. Garantir por meio de parcerias com a União, a reestruturação e aquisição de equipamentos 

voltados à expansão e melhoria da estrutura física de escolas públicas que contemplam a Educação de 

Jovens e Adultos. 

9.16. Garantir o acesso e a permanência aos estudantes da Educação de Jovens e Adultos do Ensino 

Fundamental oferecendo inovações pedagógicas e educação de qualidade em igualdade de condições 

e continuidade a níveis mais elevados de ensino. 

9.17. Garantir o transporte escolar aos estudantes da EJA, em regime de colaboração entre União e 

Estado atendendo aos princípios básicos de segurança exigidos pelo DETRAN e as normas de 

acessibilidade que garantam segurança aos alunos com deficiência, objetivando a otimização do tempo 

gasto na sua locomoção. 

 

Meta 10 - EJA integrada à educação profissional 
 

Oferecer, no mínimo, 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.   
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ESTRATÉGIAS 

10.1. Articular ações com os poderes públicos - Federal Estadual e demais segmentos da sociedade 

civil para integração da política de Educação Profissional, acompanhando os avanços tecnológicos, 

culturais, ambientais e produtivos do mundo do trabalho. 

10.2. Promover ações contínuas de orientação profissional aos munícipes, articuladas com a Secretaria 

Municipal de Assistência Social, Posto de Atendimento ao Trabalhador (Agência do Trabalho), 

Lideranças Comunitárias Associações, Colônia de Pescadores, Sindicatos e outras organizações não 

governamentais. 

10.3. Apoiar as ações de incentivo aos programas de aprendizagem, estágio e do primeiro emprego 

aos jovens e adultos. 

10.4. Fortalecer parcerias entre os Governos Federal e Estadual, visando à reestruturação e aquisição 

de equipamentos voltados à expansão e à melhoria da rede física de escolas públicas que atuam na 

Educação de Jovens e Adultos integrada à Educação Profissional. 

10.5. Articular a oferta da Educação Profissional com a Educação de Jovens e Adultos e Educação 

Especial. 

10.6. Propiciar a formação continuada de docentes do sistema de ensino público que atuam na 

Educação de Jovens e Adultos articulada à educação profissional. 

10.7. Fomentar a integração da Educação de Jovens e Adultos com a Educação Profissional, em 

cursos planejados, de acordo com as características do público da Educação de Jovens e Adultos e 

considerando as especificidades das populações itinerantes e do campo e das comunidades indígenas 

e quilombolas, inclusive na modalidade de educação à distância. 

10.8. Ampliar as oportunidades profissionais dos Jovens e Adultos com deficiência e baixo nível de 

escolaridade, por meio do acesso à Educação de Jovens e Adultos articulada à educação profissional. 

10.9. Fomentar a oferta pública de formação inicial e continuada para trabalhadores (as) articulada à 

Educação de Jovens e Adultos, em regime de colaboração e com apoio de entidades privadas de 

formação profissional vinculada ao sistema sindical e de entidades sem fins lucrativos. 

 

 

 

Meta 11 - Educação Profissional 
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Oferecer matrícula na Educação Profissional Técnica de Nível Médio, assegurando a qualidade 

da oferta de pelo menos 20% da expansão no segmento público. 

 
ESTRATÉGIAS 

11.1. Incentivar a educação profissional como educação continuada, ampliando as oportunidades de 

ingresso no mundo do trabalho. 

11.2. Apoiar programas de assistência ao estudante, articulando ações de assistência social, financeira 

e de apoio psicopedagógico, que contribuam para garantir o acesso, a permanência, a aprendizagem e 

a conclusão com êxito do Ensino Médio integrado com a educação profissional; 

11.3. Apoiar e divulgar as ações que visam à Educação Profissional Técnica de nível médio, por meio 

de parcerias com os seguintes programas: PRONATEC (Programa Nacional de Acesso ao Ensino 

Técnico e Emprego), instituído pelo MEC; FIES (Programa de Financiamento Estudantil- técnico), 

instituído pelo Governo Federal; e também por meio do Centro Federal de Educação Tecnológica do 

Pará-IFPA. 

 

Meta 12 - Educação Superior 
 

Elevar a taxa bruta de matrícula na educação superior para 24% (vinte e quatro por cento) e a 

taxa líquida para 10% (dez por cento) da população de 18 a 24 anos, assegurando a qualidade da 

oferta. 

 
ESTRATÉGIAS 

12.1. Firmar convênios com as Universidades para fortalecer o oferecimento de cursos de acordo com 

as necessidades da demanda do município. 

12.2. Fomentar a oferta de Educação Superior pública e gratuita prioritariamente para a formação de 

professores e professoras para a educação básica, sobretudo nas áreas de ciências e matemática, 

bem como para atender ao défice de profissionais em áreas específicas. 

12.3. Buscar parcerias com intuito de propiciar condições de acessibilidade nas instituições de 

Educação Superior, na forma da legislação.  
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12.4. Fomentar estudos e pesquisas que analisem a necessidade de articulação entre formação, 

currículo, pesquisa e mundo do trabalho, considerando as necessidades econômicas, sociais e 

culturais do País. 

12.5. Possibilitar, em regime de colaboração, com o Estado e a União, a instalação adequada da 

estrutura física das instituições públicas de Educação Superior, cumprindo as exigências legais, 

mediante ações planejadas e coordenadas, de forma a ampliar o acesso à graduação. 

12.6. Divulgar nas escolas de Ensino Médio os cursos oferecidos pelas instituições Federais e 

Estaduais, bem como as diversas formas de ingresso ao Ensino Superior tais como: SISU, PROUNI e 

FIES. 

12.7. Buscar parcerias com intuito de implantar campi das universidades federais e estaduais, 

garantindo a oferta de cursos de graduação, o acesso e a permanência dos discentes. 

 

Meta 13 - Titulação de professores da Educação Superior 
 

Elevar a qualidade da Educação Superior pela ampliação da proporção de mestres e doutores 

do corpo docente em efetivo exercício no conjunto do sistema de Educação Superior para 20%, sendo, 

do total, no mínimo, 5% doutores. 

 

ESTRATÉGIAS 

13.1. Buscar parcerias com linhas de financiamento de apoio à pesquisa que possam contribuir para a 

formação de mestres e doutores para o avanço do ensino e da pesquisa. 

13.2. Estabelecer políticas de comunicação das ações internas e externas das Instituições de Ensino 

Superior-IES, potencializando meios e formas de socializar os saberes e fazeres produzidos nas ações 

de pesquisa, ensino e extensão dos professores, mestres e doutores. 

13.3. Fomentar a formação de consórcios entre universidades públicas do Estado do Pará, com vistas 

a potencializar a atuação regional, inclusive por meio de plano de desenvolvimento institucional 

integrado, assegurando maior visibilidade nacional às atividades de ensino, pesquisa e extensão. 

 

Meta 14 - Pós-Graduação 
 

Propiciar gradualmente o número de matrículas em nível de pós- graduação lato sensu 

(especialização), de modo a atingir 50% dos profissionais da educação.  

ESTRATÉGIAS 
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14.1. Estimular a oferta de cursos de pós-graduação (lato sensu) e formação continuada, para atender 

as demandas dos professores da Educação Básica do município. 

14.2. Buscar programas, em regime de colaboração com o Estado e a União, que ampliem a oferta de 

vagas nos cursos de pós-graduação (lato sensu) e formação continuada, de forma gratuita. 

14.3. Fomentar políticas de financiamento de 30% dos cursos de pós- graduação (lato sensu), em 

regime de colaboração com o Estado e a União, nas IES privadas e públicas. 

14.4. Buscar, em parceria entre a União e o Estado, nos campi Universitários a oferta de cursos 

em Pós-Graduação (lato sensu) e formação continuada, nas modalidades presencial, semipresencial e 

a distância. 

14.5. Propor ações para reduzir as desigualdades étnico-raciais e regionais e para favorecer o acesso 

das populações do campo e das comunidades quilombolas a programas de pós- graduação lato sensu 

(especialização). 

 

Meta 15 - Formação de professores 
 

Garantir, em regime de colaboração entre a União e o Estado, no prazo de um ano de vigência 

deste PME, política de formação dos profissionais da educação, assegurando-lhes a devida formação 

inicial, nos termos da legislação e formação continuada em nível Superior de Graduação e Pós-

Graduação, na respectiva área de atuação. 

 
ESTRATÉGIAS 

15.1. Estimular a articulação entre a pós-graduação, núcleos de pesquisa cursos de formação para 

profissionais da educação, de modo a garantir elaboração de propostas pedagógicas capazes de 

incorporar os avanços de pesquisas ligadas ao processo de alfabetização de crianças e de educação 

de jovens e adultos. 

15.2. Incentivar, durante a vigência deste Plano, os profissionais do magistério, da rede municipal, a 

realizar cursos de especialização na área de educação, em instituições credenciadas pelo MEC. 

15.3. Implementar políticas de valorização profissional especificas para os especialistas em educação, 

contemplando a formação continuada e condições de trabalho.  
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15.4. Propiciar, em regime de colaboração com as Instituições de Ensino Superior, formas de registros 

de projetos desenvolvidos nas escolas, para incentivo aos profissionais envolvidos em projetos, 

pesquisas, publicações no sentido de valorizar as produções dos profissionais. 

15.5. Implementar programas específicos para formação de profissionais da Educação para a 

Educação especial. 

15.6. Valorizar as práticas de ensino nos cursos de formação superior dos profissionais da educação, 

visando ao trabalho sistemático de articulação entre a formação acadêmica e as demandas da 

Educação Básica, em sintonia com os fundamentos legais e as Diretrizes Curriculares Nacionais. 

15.7. Fomentar a oferta, de cursos técnicos de nível médio e tecnológicos de nível superior, destinados 

à formação inicial, nas diversas áreas de atuação, dos profissionais a que se refere o inciso III do art. 

61 da LDB nº 9.394/96. 

15.8. Articular programas específicos em parceria com instituições de ensino, visando a formação de 

profissionais da educação para as escolas do campo, comunidades quilombolas e para a Educação 

Especial. 

 

Meta 16 - Formação continuada e pós-graduação de professores 
 
  Formar, em nível de pós-graduação, 20% dos professores da Educação Básica do espaço 

urbano e 30% do espaço rural, até o último ano de vigência deste PME, e garantir a 80% dos (as) 

profissionais da Educação Básica formação continuada em sua área de atuação, considerando as 

necessidades, demandas e contextualizações dos sistemas de ensino. 

 
 ESTRATÉGIAS 

16.1. Promover a divulgação e incentivo junto aos profissionais da Educação Básica de informações 

sobre os cursos de Pós-Graduação. 

16.2. Incentivar a criação de mecanismos promotores de intercâmbio entre os estabelecimentos de 

Educação Superior e as escolas públicas de Educação Básica do município, visando ao 

desenvolvimento de pesquisa e extensão, assim como programas de formação continuada para a 

Educação Básica, considerando as demandas.  
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16.3. Estimular a ampliação e o desenvolvimento da Pós-Graduação e da pesquisa nas Instituições de 

Ensino Superiores públicas e privadas, aumentando assim o número de docentes na Educação Básica 

com maior qualificação. 

 

Meta 17 - Valorização do professor 
 
  Valorizar os (as) profissionais do magistério das redes públicas da Educação Básica, a fim de 

equiparar o rendimento médio dos (as) demais profissionais com escolaridade equivalente, até o final 

do 6º ano da vigência deste PME.  

 
ESTRATÉGIAS 

17.1. Cumprir o Plano de Carreira, Cargos e Salários e de Valorização dos Profissionais da Educação 

Básica do Sistema Municipal de Ensino nas formas legais. 

17.2. Garantir o cumprimento de 1/3 da jornada de trabalho em atividades extraclasse, dos/as 

profissionais do magistério do Sistema Público Municipal de Ensino, conforme a Lei 11. 738/2008. 

17.3. Garantir a formação continuada em serviço específica sobre História Afro-Brasileira e Indígena, 

aos professores que atuam em todas as áreas de conhecimento. 

17.4. Estabelecer convênios com instituições de Educação Superior, a fim de garantir no prazo de três 

anos, a partir da vigência deste PME, a formação continuada em serviço em Educação Especial e 

Educação de Jovens e Adultos, aos professores que atuam na Educação Básica do sistema de ensino. 

17.5. Oferecer cursos de formação continuada em serviço para professores, de forma a atingir um 

modelo eficiente de ensino, visando o sucesso do aluno. 

17.6. Implementar, no âmbito municipal, plano de carreira para os (as) Profissionais do magistério da 

rede pública de Educação Básica, observados os critérios estabelecidos na Lei no 11.738, de 16 de 

julho de 2008, com implantação gradual do cumprimento da jornada de trabalho em um único 

estabelecimento escolar, de acordo com a realidade municipal. 

 

Meta 18 - Plano de carreira docente 
 

Assegurar, no prazo de 2 anos, a existência de planos de carreira para os(as) profissionais da 

Educação Básica e Superior pública de todos os sistemas de ensino e, para o plano de Carreira 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2008/Lei/L11738.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2008/Lei/L11738.htm
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dos(as) profissionais da Educação Básica pública, tomar 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.  Assegurar o ingresso do funcionário do magistério, por meio do concurso público.   

18.2.  Garantir em até 3 anos,  que  os  profissionais  docentes  e  não docentes  sejam  ocupantes  de  

cargos  efetivos,  exceto  por motivos emergenciais e não havendo cadastro de reserva.  

15.3. Propor programa de acompanhamento dos professores iniciantes, por meio de relatórios, 

supervisionado por profissional do magistério com experiência de ensino, a fim de fundamentar, com 

base em avaliação documentada, a efetivação do professor ao final do estágio probatório. 

18.4. Criar um fórum de discussão, promovido pela SEMED, assegurando a revisão do plano de 

carreira do magistério.   

18.5. Criar um mecanismo de acompanhamento ao profissional em estágio probatório, a fim de 

fundamentar a decisão para a efetivação do mesmo. 

18.6. Prever, no plano de carreira dos profissionais da educação, do município, licenças remuneradas 

sem perdas salariais, incentivos para qualificação profissional, inclusive em nível de pós-graduações 

stricto sensu. 

18.7. Considerar as especificidades socioculturais das escolas do campo e das comunidades 

quilombolas no provimento de cargos efetivos para essas escolas. 

18.8. Garantir até o 3°ano de aprovação deste Plano, a discussão e implantação do plano de carreira 

para os demais servidores que atuam na educação, adequando-o às suas reais necessidades. 

 

Meta 19 - Gestão democrática 
 

Assegurar condições, no prazo de 2 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, prevendo recursos e apoio técnico da União para tanto.  

 
ESTRATÉGIAS 

19.1. Instituir a eleição direta para o cargo de gestor das escolas públicas do Sistema Municipal de 

Ensino, promovendo as condições para a efetiva participação das comunidades local e escolares.  
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19.2. Criar Comissão formada por técnicos da SEMED, representantes do Conselho Municipal de 

Educação e SINTEPP para elaboração de critérios técnicos que fundamentem o Decreto que normatize 

a eleição e a profissionalização dos gestores escolares. 

19.3. Garantir a gestão democrática nos Conselhos Escolares, com transparência dos recursos 

financeiros administrados para toda a comunidade escolar. 

19.4. Garantir a efetiva participação da comunidade escolar na elaboração do Projeto Pedagógico, 

Currículos Escolares, Plano de Gestão Democrática, com aporte técnico e material para sua 

realização. 

19.5. Garantir e fortalecer a gestão escolar democrática com a participação dos profissionais da 

educação, comunidade local e escolar no diagnóstico da escola, plano de aplicação dos recursos 

financeiros recebidos e a prestação de contas dos mesmos. 

19.6. Implementar parcerias para formação continuada  na área de gestão escolar, bem como em 

Educação Especial e Educação de Jovens e Adultos, a pelo menos 50% dos gestores, coordenadores 

pedagógicos e demais profissionais da escola, a fim de garantir a efetivação da gestão democrática no 

Sistema Municipal de Ensino. 

19.7. Assegurar a todas as escolas, apoio e acompanhamento na formulação dos Projetos 

Pedagógicos, Plano de Desenvolvimento da Escola, com observância às Diretrizes Curriculares 

Nacionais. 

19.8. Garantir as escolas pessoal administrativo, pedagógico e operacional, capacitando-os para 

colaborar com uma gestão eficiente e democrática, favorecendo um atendimento de qualidade a toda a 

comunidade escolar. 

19.9. Fortalecer o Conselho Municipal de Educação, garantindo recursos financeiros, espaço físico 

adequado, quadro de recursos humanos disponíveis, equipamentos e meios de transporte para 

fiscalização e desempenho de suas funções.   

19.10. Desenvolver políticas de formação de equipes diretivas, qualificando sua atuação na dimensão 

político pedagógica, administrativa e financeira, promovendo encontros semestrais e sempre que 

necessário.   

19.11. Estimular, em todas as redes de Educação Básica, a constituição e o fortalecimento de grêmios 

estudantis, assegurando-lhes, inclusive, espaços adequados e condições de funcionamento nas 
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escolas e fomentando a sua articulação orgânica com os conselhos escolares, por meio das 

respectivas representações. 

 

Meta 20 - Financiamento da Educação 
 

Ampliar o investimento público em Educação pública de forma a atingir, no mínimo, o patamar 

de 5% do Produto Interno Bruto (PIB) do Município de Bujaru no 5º ano de vigência desta Lei e, no 

mínimo, o equivalente a 10% do PIB ao final do decênio. 

 
ESTRATÉGIAS 

20.1. Aplicar os recursos financeiros permanentes a Educação Infantil, Ensino Fundamental e 

modalidades da educação, observando-se as políticas de colaboração entre o estado e o município, 

em especial as decorrentes do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de 

Valorização dos Profissionais da Educação-FUNDEB (Art. 60 - do Ato das Disposições Constitucionais 

Transitórias) e do Art. 75 § 1º da LDB (Lei n° 9.394, de 1996), que trata da capacidade de atendimento 

e do esforço fiscal de cada ente federado, para atender suas demandas educacionais à luz do padrão 

de qualidade nacional. 

20.2. Aperfeiçoar e ampliar mecanismos de acompanhamento da arrecadação e de contribuição do 

salário educação, possibilitando que o Conselho Municipal de Educação possa exercer sua função de 

fiscalização e de controle social na aplicação adequada dos recursos destinados à educação.   

20.3. Acompanhar a aplicabilidade dos recursos por meio dos conselhos: Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação Básica-FUNDEB, Conselho de Alimentação Escolar-CAE e Conselho 

Municipal de Educação-CME.   

 

VIII – ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

 
A implantação com sucesso do Plano Municipal de Educação - PME no Município de Bujaru 

depende não somente da mobilização e vontade política das forças sociais e institucionais, mas 

também de mecanismos e instrumentos de acompanhamento e avaliação nas diversas ações a serem 

desenvolvidas no ensino, durante os dez anos de sua vigência.  
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As Metas e as Estratégias deste Plano, somente poderão ser alcançadas se ele for concebido 

e acolhido como Plano do Município, mais do que Plano de Governo e, por isso, assumido como um 

compromisso da sociedade para consigo mesma. Sua aprovação pela Câmara Municipal, o 

acompanhamento e a avaliação deverá ocorrer através do Fórum Permanente de Educação Municipal 

de Bujaru-FME, constituído por diversos setores da sociedade, pelas instituições governamentais e 

pela sociedade civil, a fim de que a educação produza a grande mudança no panorama do 

desenvolvimento educacional da inclusão social e da cidadania plena. 

O FME é responsável pelo processo de implantação, acompanhamento e avaliação deste 

PME. O conjunto das instituições envolvidas, sejam elas governamentais ou não, assumirá o 

compromisso de acompanhar e avaliar as diretrizes, as Metas e Estratégias aqui estabelecidas, 

sugerindo, sempre que necessário, as intervenções para correção ou adaptação no desenvolvimento 

das Metas. 

É fundamental que a avaliação seja efetivamente realizada, de forma contínua e que o 

acompanhamento seja voltado à análise de aspectos qualitativos e quantitativos do desempenho do 

PME, tendo em vista a melhoria e o desenvolvimento do mesmo. 

Para isto, deverão ser instituídos os seguintes mecanismos de avaliação e acompanhamento, 

necessários para monitorar continuamente, durante os dez anos, a execução do PME:  

1. Aferição quantitativa: que controle estatisticamente o avanço do atendimento das Metas, 

observando-se os prazos estabelecidos ano a ano;  

2. Aferição qualitativa: que controle o cumprimento das Metas, observando além dos prazos, 

as estratégias de execução das ações para medir o sucesso da implementação do PME.  

   
Além destes mecanismos, os instrumentos de avaliação, instituídos como o SAEB – Sistema 

Nacional de Avaliação da Educação Básica, o ENEM – Exame Nacional do Ensino Médio, o Censo 

Escolar e os dados do IBGE, são subsídios e informações necessárias ao acompanhamento e à 

avaliação do PME, os quais devem ser analisados e utilizados como meio de verificar se as prioridades, 

Metas e Estratégias propostas no PME estão sendo atingidos, bem como se as mudanças necessárias 

estão sendo implementadas. 

  O melhor mecanismo de acompanhamento é a própria sociedade, por meio da organização de 

seus sujeitos. Se alguma Meta não está sendo alcançada ou alguma ação não implementada, será 
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necessário retomar a decisão, estudando as causas do fracasso, ou redimensionar o PME quanto a 

elas. Em outras palavras: sendo o PME uma lei, ela precisa estar sempre viva na consciência da 

população e na preocupação de legisladores e executores.  
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