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I – APRESENTAÇÃO  

É com grande alegria que a Prefeitura Municipal por meio de sua Secretaria de 

Educação e em parceria com o Fórum Municipal de Educação, apresenta o Plano 

Municipal de Educação – PME de Augusto Corrêa/PA, com vigência de 2015 a 2025. 

A Lei 13.005/14 que institui o novo Plano Nacional de Educação (PNE 2014-

2024) determinou o período de um ano para que estados e municípios vivenciassem 

a elaboração e/ou revisão de seus planos decenais de Educação com o envolvimento 

das comunidades. Neste sentido nosso maior desafio foi garantir que os mais 

diversos setores da sociedade participassem ativamente desse processo. 

Este constructo configura-se instrumento fundamental para a melhoria da 

qualidade educacional no município de Augusto Corrêa. Aponta qual educação se 

pretende alcançar em dez anos para o município e quais as principais estratégias a 

serem realizadas para este fim. Ao estabelecer metas de médio e longo prazo, 

constitui-se em importante instrumento contra a descontinuidade das políticas 

educacionais, fortalece a ação planejada da governança municipal e contribui para 

que a sociedade exerça melhor o controle social com relação à atuação do poder 

público.  

Entendemos que a formulação de uma política de Estado, cuja duração 

ultrapassa o tempo de um governo, não deve ficar restrita às equipes gestoras da 

administração pública, mas deve ser construída no debate com toda a sociedade. Isso 

exige que a gestão pública planeje e implemente um conjunto de ações que estimule a 

participação efetiva e garantam condições para que ela se concretize por meio de 

consultas, discussões, negociações e criação de consensos. 

Uma das etapas fundamentais para a elaboração deste Plano de Educação foi a 

construção de um bom diagnóstico da situação educacional, que abordasse os 

problemas, os desafios, os acúmulos e as possibilidades presentes no território. Um 

diagnóstico que pudesse captar também as dificuldades, experiências e ideias das 

pessoas que fazem diariamente o atendimento educacional acontecer nas unidades 

educacionais do território municipal e que vivem, no cotidiano, os impactos das 

decisões tomadas pela gestão pública.  
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Os diagnósticos foram realizados mediante discussões e debates realizados 

nas escolas, em fóruns, em jornadas pedagógicas  com a categoria do magistério, e 

com os representantes da sociedade civil. O trabalho foi subsidiado pela Conferência 

Municipal de Educação, com vistas à construção de um plano que atendesse à 

realidade e às necessidades específicas do município, articulado com os Planos 

Nacional e Estadual de Educação, PNE e PEE, respectivamente. 

Nesse sentido, apresenta-se por meio deste documento base a sistematização 

da construção dos diagnósticos participativos das redes de ensino, do levantamento 

de propostas provenientes das comunidades escolares e locais que contribuíram para 

a elaboração do Plano Decenal de Educação de Augusto Corrêa-PA. 

O texto está organizado em três partes. A primeira aborda a contextualização 

do município de Augusto Corrêa com destaque para os aspectos históricos, 

populacionais, socioeconômicos, culturais e educacionais. A segunda parte trata 

especificamente da estruturação do Plano Municipal de Educação ressaltando  a 

sistematização da fundamentação legal dos níveis e modalidades de ensino, das 

análises situacionais, das metas e das estratégias nos eixos estruturantes, a saber: 

1.Universalização da alfabetização e ampliação da escolaridade. 2. Superação das 

desigualdades e Valorização das Diferenças. 3. Valorização dos Profissionais da 

Educação. 4. Ensino Superior. 5. Gestão da Educação e Financiamento. Evidencia-se 

por fim, a construção e revisão participativas deste Plano de Educação com o 

fortalecimento da gestão democrática e a necessidade de se instaurar de forma 

permanente processos autoavaliativos na formulação e revisão das políticas 

educacionais. 

Acredito que é nos reconhecendo como seres históricos, incompletos, 

inconclusos e inacabados que o Plano materializa nossos sonhos, projetos e intenções, 

para o Município de Augusto Corrêa, para os próximos 10 anos. Nascemos para ser 

mais... Vivemos para ousar. 

Com esta compreensão, convido a todos (as) para comprometerem-se na 

implementação das políticas educacionais aqui apresentadas.  

      Maria  Romana  Gonçalves  Reis- Prefeita de Augusto Corrêa-PA 
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I – MENSAGEM INICIAL  

Augusto Corrêa avança em termos de qualidade da educação ao elaborar, de 

forma democrática e participativa, o Plano Municipal de Educação – PME, para os 

próximos dez anos. O PME trata do conjunto da educação, no âmbito Municipal, 

expressando uma política educacional para todos os níveis, etapas e modalidades de 

educação e de ensino. É um Plano de Estado e não somente um Plano de Governo, 

sua elaboração está preconizada no Plano Nacional de Educação - PNE, aprovado 

pela Lei nº 13.005/2014, que em seu art. 8º declara: “Os Estados, o Distrito Federal e 

os Municípios deverão elaborar seus correspondentes planos de educação, ou 

adequar os planos já aprovados em lei, em consonância com as diretrizes, metas e 

estratégias previstas neste PNE, no prazo de 1 (um) ano contado da publicação desta 

Lei”.  

Obedecendo ao princípio constitucional de gestão democrática do ensino 

público, preconizada na Constituição Federal Art. 206, Inciso VII, observando a 

gestão democrática de ensino e da educação, a garantia de princípios de 

transparência e impessoalidade, a autonomia e a participação, a liderança e o 

trabalho coletivo, a representatividade e a competência, foi construído o presente 

Plano Municipal de Educação, um plano decenal, que requereu, de todos nós, que 

dele participamos clareza e objetividade a respeito de qual educação queremos. 

Este processo de construção coletiva, com a demonstração de um forte espírito 

democrático, nos enche de esperança e nos aponta para um caminho em que a 

educação é entendida como alicerce para o desenvolvimento de uma sociedade 

plena. O PME preconiza o que está posto no Plano Nacional de Educação. De forma 

resumida, os principais aspectos norteadores abordados são: a universalização, a 

qualidade do ensino, a formação e valorização dos profissionais, a democratização da 

gestão e o financiamento da educação. 

Esperamos que o Plano Municipal de Educação de Augusto Corrêa aponte 

para uma educação plena, que contribua para a formação de cidadãos, com uma 

nova visão de mundo, em condições para interagir na contemporaneidade de forma 

construtiva, solidária, participativa e sustentável.                 

                                             Osmarina  Matos  da  Cunha- Secretária Mul.  de Educação 
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V – HISTÓRICO DO PROCESSO DE ELABORAÇÃO DO PME 

Os Planos de Educação em suas versões decenais devem ser construídos para 

um território (município ou estado), envolvendo todo o atendimento educacional 

nele existente, ou seja, um Plano de Educação de um município não deve se restringir 

ao atendimento da rede municipal de ensino, mas deve levar em conta o conjunto da 

Educação Básica e do Ensino Superior de seu território. Por isso, a construção de um 

Plano de Educação deve mobilizar a colaboração entre os entes federados (município, 

estado e União) e considerar também o atendimento realizado por instituições 

privadas.  

Sua elaboração está preconizada no Plano Nacional de Educação-PNE, 

aprovado pela Lei nº 13.005/2014, que  em seu art. 8º  declara: “Os Estados, o Distrito 

Federal e os Municípios deverão elaborar seus correspondentes planos de educação, 

ou adequar os planos já aprovados em lei, em consonância com as diretrizes, metas e 

estratégias previstas neste PNE, no prazo de 1 (um) ano contado da publicação desta 

Lei”. 

No município de Augusto Corrêa, o processo de elaboração foi iniciado no ano 

de 2014 com encaminhamentos fundamentados nas orientações do Ministério da 

Educação e da Secretaria de Articulação com Sistemas de Ensino-SASE/MEC tendo 

como foco a qualificação da equipe profissional (gestora, técnica e administrativa) da 

Secretaria Municipal de Educação. Inicialmente, foi constituída uma comissão técnica 

entre integrantes da Secretaria Municipal de Educação, do Fórum Municipal de 

Educação, da Secretaria Estadual de Educação e de representantes da sociedade civil 

organizada, quando foi estruturada a pesquisa diagnóstica.  

Em 2015, foram retomados o planejamento, a organização e a elaboração do 

PME, com a participação de várias entidades. Nesse ano, desencadeou-se o debate 

acerca da política educacional a ser desenvolvida neste município por meio da 

jornada pedagógica que subsidiou momentos formativos e diagnósticos além de 

encontros com representantes de todos os segmentos organizados, constituídos pela 

sociedade civil, por instituições de ensino, associações, sindicatos, entre outros. 

Faz-se necessário salientar que a sistematização da pesquisa diagnóstica foi 

desenvolvida sob a orientação de uma equipe de consultores da Universidade 
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Federal do Pará-UFPA/Campus Guamá em Belém e da Universidade Estadual do 

Pará-UEPA/Campus Central em Belém  e amplamente divulgada na III Conferência 

Municipal de Educação realizada nos dias 27, 28 e 29 de maio de 2015. 

Nesse mesmo evento, os participantes apreciaram a apresentação do 

Regimento, havendo alterações. Após aprovação, instituiu-se o Regimento Oficial 

para a III Conferência Municipal de Educação. Os representantes eleitos de cada 

instituição promoveram estudos e discussões, a fim de se obter objetivos e metas em 

todos os níveis e modalidades de ensino – traduzindo o anseio da comunidade para a 

educação – pertinentes aos próximos 10 (dez) anos, em nosso município. 

Na Conferência de Educação cada representante apresentou as propostas 

oriundas dos respectivos segmentos. Na plenária, houve avaliação e votação de 

afirmação ou rejeição às propostas das instituições, bem como das propostas 

sugeridas no momento. 

Esse  processo está em consonância com as perspectivas atuais de definição 

das políticas educacionais no Brasil que, sobretudo nos últimos anos, recebeu uma 

influência decisiva de movimentos de mobilização da sociedade, no sentido de 

articular a educação com as políticas de Estado, resultante de uma ampla 

participação dos diversos setores da sociedade civil e política. 

Nesse sentido, este Plano Decenal de Educação configura-se um documento 

que transcende o período governamental. É um plano de cidadania educacional com 

concepção das entidades participantes. É um plano – em sua essência – de discussão, 

que foi construído para permanente flexibilidade, a partir de avaliações periódicas 

que respeitem as necessidades prementes do sistema educacional. 

Ressalta-se que as metas e estratégias apontam para perspectivas 

transformadoras e emancipatórias para a educação de Augusto Corrêa, sendo 

delineadas com base na  legislação educacional e  na realidade municipal, 

principalmente, educacional, assim como na  identificação de problemas, 

dificuldades e avanços alcançados. 

                  Daniel  Rodrigues  Corrêa 

Regiane  da  Silva  Cardoso 

 

Coordenadores do processo de elaboração do Plano Municipal de Educação 
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VI- CONTEXTUALIZAÇÃO DO MUNICÍPIO  

 

Aspectos Históricos e Culturais 

  As origens do município de Augusto Corrêa remontam ao ano de 1895, 

quando, sob a denominação de Urumajó, constituía um povoado de Bragança, 

elevado a essa categoria pela Lei nº 394, de 6 de julho daquele ano. Em 1898, o 

povoado de Urumajó foi constituído em vila, de acordo com a Lei nº 567, de 7 de 

julho. 

  Entretanto, segundo o historiador Theodoro Braga, as primeiras referências de 

ocupação de Urumajó datam de 1875, quando seus moradores construíram uma 

capela, sob a invocação de São Miguel. A primeira tentativa de constituição do 

município de Urumajó foi realizada em 1955, através da Lei nº 1.127, de 11 de março, 

a qual foi considerada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, em 4 de 

outubro do mesmo ano. Porém esse desmembramento veio a ocorrer através da Lei 

Estadual nº 2.460, de 29 de dezembro de 1961, que criou o Município com a nova 

denominação de Augusto Corrêa, com território desmembrado de Bragança. 

  O topônimo de Augusto Corrêa foi outorgado ao Município, em 1961, em 

homenagem ao político paraense natural do município de Bragança e líder 

antibaratista, eleito pelo povo bragantino para duas legislaturas estaduais 

consecutivas - 1947 e 1955 -, sendo reeleito para o legislativo seguinte, o qual não 

conseguiu completar devido o seu falecimento. Presidiu várias vezes a Assembléia 

Legislativa do Estado. Atualmente, o município de Augusto Corrêa é composto pelos 

distritos de Augusto Corrêa (sede), Aturiaí, Emboraí e Itapixuna. 

  O município de Augusto Corrêa pertence à Mesorregião do Nordeste Paraense 

e à Microrregião Bragantina. A característica principal de sua hidrografia é a de 

conter, em seu território, portentosas e amplas baías litorâneas, para onde converge 

toda a intensa rede de drenagem do Município. 

  Destaca-se, ainda, no contexto hidrográfico de Augusto Corrêa, a presença de 

numerosas e importantes ilhas, tais como: Coroa Comprida, Ponta do Cardoso, Ponta 

do Rodrigo, Camará-Açu ou do Meio e da Coroa Seca. 
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Os aspectos culturais de Augusto Corrêa, assim como no Brasil de um modo 

geral, vive um tempo de afirmação de direitos, de reconhecimento, de valoração da 

vida em coletividade, mesmo diante da imensa diversidade, por vezes contraditórias. 

Esse tempo/espaço da história brasileira é marcado, no entanto, por um legado de 

negação de raça, cor, origem e também de preconceito, interdição e discriminação, 

elementos que, retirados da história, da geografia, da biologia, da memória coletiva, 

dos aparelhos de poder e das religiões, constituem nossas identidades.   

Munanga (2012) aponta que o conceito de identidade evoca sempre os 

conceitos de diversidade, tais como: cidadania, raça, etnia, gênero, sexo, idade e 

classe social, com os quais ele mantém relações ora dialéticas, ora excludentes, 

conceitos, também, importantes para a construção de uma educação democrática 

considerando sua cultura, na sua singularidade. 

O sujeito pós-moderno, isento de uma identidade fixa, permanente ou 

essencial, compõe-se por meio de uma ponte entre o mundo “interior” e “exterior”, 

projetando-se em identidades culturais nas quais internaliza significados e valores 

(HALL, 1998).  

Homi Bhabha (1998) afirma que vivemos em torno de negociações que 

formam a nossa identidade, pois “o interesse comunitário ou o valor cultural são 

negociados, de modo que os sujeitos formam-se nos “entre-lugares”, nos excedentes 

da soma das “partes” da diferença”. E foi assim que nos vimos, parte de um todo, 

mas partes que se interligam e se diferenciam formando um todo cultural e social 

que tem na diversidade sua grande marca de identidade, cujas partes, representam: 

Eixos da afirmação da diversidade no município de Augusto Corrêa 

 

AUGUSTO 

CORRÊA 

DIVERSIDADE DE 

PROBLEMAS 

SOCIAIS 

DIVERSIDADE 

CULTURAL 

DIVERSIDADE 

POPULACIONAL 
SOCIABILIDADES 
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O que está exposto nessa figura não pode ser visto a olho nu porque temos 

que olhar para as entrelinhas da realidade que se desvelou no diálogo, no confronto, 

na constatação do que nos faz fracos e do que nos fortalece. É necessário destacar que 

depois de chegarmos à conclusão de que o município tem sua afirmação na 

diversidade, questionamo-nos agora sobre qual é a nossa concepção de “cidade 

educadora”. Para nós, esse é um lugar onde deve prevalecer o compromisso, a 

responsabilidade e o respeito para mudar a situação de vulnerabilidade social e 

econômica, cuja superação é precedida pela união dos diversos setores da gestão 

municipal, articulando e sensibilizando a concretização de um território educativo no 

nosso município, para além dos comportamentos culturalmente enraizados, 

ampliando as oportunidades, não só de educação, mas também de lazer, saúde e 

tantos outros elementos que podem fazer desse, um lugar de dignidade. 

Estamos sonhando? Não! Estamos com nossos pés no chão, sonhando o 

possível, porque pensamos o lugar e os muitos lugares que coabitam no município 

de Augusto Corrêa. Como chegamos a essa conclusão? A partir do diálogo, pois sem 

ele não seria possível enxergarmos: 

 

DIVERSIDADE DOS PROBLEMAS 

SOCIAIS 

 Pobreza e desemprego; 

 Êxodo dos jovens para a capital e 

outras cidades em busca de emprego e 

formação; 

 Carência de atividades culturais e de 

entretenimento; 

 Superação de atividades econômicas 

artesanais por atividades predatórias 

em relação ao meio ambiente; 

 Questões acentuadas de desigualdade 

de gênero e sexualidade; 

 Violência física e simbólica /Uso de 

drogas/ gravidez na adolescência/ 

trabalho infantil, são aspectos que 

vulnerabilizam a população. 

 

 

DIVERSIDADE CULTURAL 

 Festas religiosas 

 Cidade acolhedora; 

 Outras temporalidades, muito 

ligadas ao ritmo da natureza; 

 Práticas culturais específicas, tais 

como: hábitos alimentares, mitos, 

ritmos, danças, festivais juninos; 

 Variação linguística; 



Plano Municipal de Educação de Augusto Corrêa-PA 
Decênio 2015-2025 

17 

 

 
DIVERSIDADE POPULACIONAL 

 Forte influência indígena;  

 Influência africana – comunidade de 
remanescentes quilombolas (Peroba);  

 Influência europeia (francesa/ 
espanhola/ portuguesa);  

 Imigração nordestina: 

 Final do século XIX / XX – 
estrada de Ferro Belém-
Bragança 

 Atualmente – pesca da lagosta 

 Pessoas de Bragança e Belém que 
vieram trabalhar como funcionários 
públicos. 

 Presença de Diferentes Religiões 

 Diferenças de gênero e sexualidade 

 Deficientes 

 Sujeitos do Campo – Agricultores 
Familiares, Pescadores, Ribeirinhos, 
Marisqueiros, Colonos, extrativistas, 
Resex, Quilombolas... 

 
SOCIABILIDADES 

Juventude  

 Culturas juvenis: grupos de hip-
hop, grupos de danças das 
escolas, quadrilhas, talentos, 
góticos e emos. 

Festas nas localidades. 

 Festival da ostra do cedro;  

 Festival do caranguejo; 

 Festival do camarão (Araí); 

 Festival dos pescadores (Aturiaí); 

 Festival do Feijão (itinerante); 

 Feira da Cultura popular em 
várias localidades; 

 Cavalgadas em Augusto Corrêa e 
Laguinho;  

 Buçuzinho – farinha; 

 Círios nas comunidades; 

 Jogos da Semana da Pátria; 

 Eventos evangélicos/ congressos 
de missões 

 Programação de verão – Garota 
verão. 

 

O Estado do Pará pela tranversalização da diversidade que vai de aspectos 

ambientais que são caracterizados por solos férteis e imensa variedade de vida 

animal e vegetal, até as populações, marcada pela presença de índios, negros, 

brancos, caboclos, quilombolas, ribeirinhos, assentados, pescadores, seringueiros, 

agricultores familiares, migrantes de outras regiões brasileiras e estrangeiras, entre 

tantos que compõem o universo amazônico. 

Em contraste com essas grandezas, o estado ainda não conseguiu superar a 

miséria e a pobreza que assola o povo, principalmente tudo quanto se relacione a 

infraestrutura básica para sobrevivência e garantia de qualidade de vida das pessoas, 

as quais clamam pela superação dos entraves do desenvolvimento social da 

população paraense. 

O município de Augusto Corrêa está envolto nesse contexto mais amplo, mas 

se destaca também pela diversidade sócio-ambiental-territorial e cultural que faz 

desse lugar, um espaço com amplas possiblidades de desenvolvimento, 
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considerando suas potencialidades econômicas concentrada nos recursos pesqueiros 

e humano que se reúne na população amistosa e pronta para colaborar com o 

crescimento do município. 

Apesar de Augusto Corrêa despontar em perspectivas favoráveis ao seu 

desenvolvimento econômico, por meio da exploração de seus recursos naturais, 

entretanto, ainda permanece disparidades quanto à disponibilização de 

equipamentos públicos voltados a garantir melhor qualidade de vida da população, 

especialmente das classes menos favorecidas que ocupam ambientes ribeirinhos, 

quilombolas, de roça, pescadores, entre outros.  

 

Aspectos Populacionais 

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

2010, à taxa de 2,07% ao ano, passando de 33.006 para 40.497 habitantes. Essa taxa foi 

superior à registrada no Estado, que ficou em 2,05% ao ano e inferior à cifra de 2,10% 

ao ano da Região Norte. 

Gráfico 1: Taxa de crescimento anual 

 

 

A taxa de urbanização apresentou alteração no mesmo período. A população 

urbana em 2000 representava 40,41% e em 2010 passou a representar 45,04% do total.  

A estrutura demográfica também apresentou mudanças no município. Entre 

2000 e 2010 foi verificada ampliação da população idosa que cresceu 2,9% em média 

ao ano. Em 2000, este grupo representava 6,6% da população, já em 2010 detinha 

7,1% do total da população municipal.  

O segmento etário de 0 a 14 anos registrou crescimento positivo entre 2000 e 

2010, com média de 0,5% ao ano. Crianças e jovens detinham 44,2% do contingente 
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populacional em 2000, o que correspondia a 14.583 habitantes. Em 2010, a 

participação deste grupo reduziu para 37,9% da população, totalizando 15.347 

habitantes. 

Gráfico 2: População residente no Município por faixa etária 

 

 

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

crescimento populacional (em média 3,20% ao ano), passando de 16.251 habitantes 

em 2000 para 22.261 em 2010. Em 2010, este grupo representava 55,0% da população 

do município. 

 

Aspectos Socioeconômicos 

  Entre 2005 e 2010, segundo o IBGE, o Produto Interno Bruto (PIB) do 

município cresceu 59,4%, passando de R$ 69,7 milhões para R$ 111,0 milhões. O 

crescimento percentual foi superior ao verificado no Estado, que foi de 49,3%. A 

participação do PIB do município na composição do PIB estadual aumentou de 0,18% 

para 0,19% no período de 2005 a 2010. 

Gráfico 3: Participação dos setores econômicos no Produto Interno Bruto -PIB 
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  A estrutura econômica municipal demonstrava participação expressiva do 

setor de Serviços, o qual respondia por 72,2% do PIB municipal. Cabe destacar o 

setor secundário ou industrial, cuja participação no PIB era de 8,1% em 2010, contra 

8,9% em 2005. Variação essa similar à verificada no Estado, em que a participação 

industrial decresceu de 29,9% em 2005 para 26,2% em 2010. 

 

Gráfico 4:Taxa de crescimento do PIB por setor econômico no Município e Estado 

 

   

   Quando analisamos os aspectos econômicos do município, é importante levar 

em consideração, dentre outros fatores, a sua capacidade de geração de renda através 

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: 

                Gráfico 5: Distribuição das principais culturas de rebanho 
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  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 

conforme demostrado no gráfico que segue: 

 

Gráfico 6:Distribução das 5 principais culturas de agricultura do município 

 

 

O município possuía 1.848 agricultores familiares em 2006, que correspondia a 

93% dos seus produtores. Esses agricultores familiares acessavam a 44% da área, 

ocupavam 88% da mão-de-obra do setor e participavam com 91% do valor da 

produção agropecuária municipal. Atualmente, temos 627 agricultores familiares 

cadastrados com DAP (Declaração de Aptidão ao Pronaf) neste município. 

Conforme dados do último Censo Demográfico, o município, em agosto de 

2010, possuía 12.894 pessoas com 10 anos ou mais de idade economicamente ativas, 

sendo que 12.360 estavam ocupadas e 534 desocupadas. A taxa de participação ficou 

em 42,3% e a taxa de desocupação municipal foi de 4,1%. 

No tocante à taxa de desemprego, o gráfico abaixo fornece indicativos de 

maneira comparativa: 
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Gráfico 7: Taxa de desemprego por área selecionada 

 

 

A distribuição das pessoas ocupadas por posição na ocupação mostra que 

3,6% tinham carteira assinada, 20,3% não tinham carteira assinada, 50,4% atuam por 

conta própria e 0,0% de empregadores. Servidores públicos representavam 3,9% do 

total ocupado e trabalhadores sem rendimentos e na produção para o próprio 

consumo representavam 21,7% dos ocupados. 

 

Gráfico 8: Pessoas ocupadas por posição na ocupação 

 

 

Das pessoas ocupadas, 28,2% não tinham rendimentos e 87,6% ganhavam até 

um salário mínimo por mês.  O valor do rendimento médio mensal das pessoas 

ocupadas era de R$ 395,85. Entre os homens, o rendimento era de R$ 437,28 e entre as 

mulheres de R$ 353,75, apontando uma diferença de 23,61% maior para os homens.  

Segundo dados do Ministério do Trabalho e Emprego, o mercado de trabalho 

formal do município apresentou, por sete anos, saldo positivo na geração de novas 

ocupações entre 2005 e 2012. O número de vagas criadas neste período foi de 56. No 

último ano, as admissões registraram 44 contratações, contra 33 demissões. 
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O mercado de trabalho formal em 2010 totalizava 115 postos, 79,1% a mais em 

relação a 2004. O desempenho do município ficou abaixo da média verificada para o 

Estado, que cresceu 49,7% no mesmo período. 

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

2010, a população total era de 40.497 residentes, dos quais 17.131 se encontravam em 

situação de extrema pobreza, ou seja, com renda domiciliar per capita abaixo de R$ 

70,00. Isso significa que 42,3% da população municipal vivia nessa situação. Do total 

de extremamente pobres, 10.551 (61,6%) viviam no meio rural e 6.580 (38,4%) no 

meio 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.  

  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 

8.770 famílias registradas no Cadastro Único e 6.495 famílias beneficiárias do 

Programa Bolsa Família (74,06% do total de cadastrados).  

O município apresenta uma cobertura cadastral que supera as 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 313 famílias em situação de extrema pobreza. 

  Os atendimentos realizados no âmbito da rede sócio assistencial também são 

importantes elementos para o diagnóstico do perfil social do seu município. O 

Benefício de Prestação Continuada (BPC) constitui uma das mais importantes 
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ferramentas de distribuição de renda no âmbito da assistência social, tendo sido 

instituído ainda na Constituição Federal de 1988.  

  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). 

  Além dos aspectos de cadastramento no Cadastro Único, no Bolsa Família e de 

atendimento sócio assistencial, é importante analisar, também, o perfil ocupacional 

dos indivíduos que fazem parte desse conjunto. Para isso, foram analisados os dados 

mais atualizados do programa de Microempreendedores Individuais (MEI). Em 

fevereiro de 2013, o município contava com 125 pessoas cadastradas como MEI. 

Desse total, foi possível encontrar, também, indivíduos cadastrados simultaneamente 

no Cadastro Único. 

 

Gráfico 10: Distribuição dos 5 (cinco) principais atividades individuais do município 
 

 

   

  O gráfico acima demonstra os indivíduos cadastrados simultaneamente no 

Cadastro Único e no programa MEI. Observamos que no município são 5 (cinco) às 

principais atividades econômicas por eles desenvolvidas. 
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Aspectos Educacionais 

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

2010, a taxa de analfabetismo das pessoas de 10 anos ou mais era de 24,1%. Na área 

urbana, a taxa era de 20,9% e na zona rural era de 26,7%. Entre adolescentes de 10 a 

14 anos, a taxa de analfabetismo era de 13,5%. 

  No que concerne à taxa de atendimento da rede educacional do município, os 

dados do Censo foram calculados por faixa etária 0 a 3 (7,3%) 4 a 5 (57,1%) e de 6 a 14 

(93,6%). Foram calculadas, também, metas para o Índice de Desenvolvimento da 

Educação Básica (IDEB), de modo que seja alcançado em 2021, o índice de 6,0 nos 

anos iniciais do ensino Fundamental e o índice 5,5 nos anos finais do Ensino 

Fundamental. 

  Segundo dados de 2014 da Secretaria Municipal de Educação (SEMED), o 

município possui 81 escolas de Educação Básica, sendo 72 no meio rural e 9 no meio 

urbano. Essas escolas atendem pela rede municipal, a Educação infantil em creches e 

pré-escola e o ensino fundamental do 1º ao 9º ano e pela rede estadual o ensino 

médio.  

 
 

VII - EIXOS ARTICULADORES DO PLANO DECENAL DE EDUCAÇÃO 

 

 
EIXO 1: UNIVERSALIZAÇÃO DA ALFABETIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA 

ESCOLARIDADE 
 

Não é mais possível a afirmação de um projeto de nação sem que as pessoas 

usufruam de um patamar educacional onde a escola básica universal e de qualidade 

seja garantida e usufruída como direito. Nesse sentido, o Plano Nacional de 

Educação Lei nº 13.005 apresenta diretrizes que devem nortear a construção e a 

garantia de implementação de suas metas e estratégias pelos entes federados, a 

erradicação do analfabetismo e a universalização do atendimento escolar ( Art. 2º, I e 

II). É importante destacar que para atingir as metas do Plano Municipal de Educação 

referentes ao Eixo da universalização da alfabetização e a ampliação da escolaridade, 

é necessária a existência de um sistema efetivo de colaboração entre os entes 
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Federados (União, Estado e Município), pois implica responsabilidades específicas e 

comuns a cada ente.  

Esta exigência assenta-se na concepção de que a educação necessita 

configurar-se como de qualidade para todos. Isto porque, qualidade sem 

universalidade torna-se privilégio de poucos e universalização sem qualidade, 

configura-se como engano.  

Por se tratar de tema polissêmico, a qualidade da educação básica, aqui 

assumida como um dos eixos norteadores deste Plano é a qualidade socialmente 

referenciada, isto é, aquela que objetiva a melhoria das condições intra e 

extraescolares, articuladas a uma perspectiva emancipadora e inclusiva da população 

augustocorreense.  

O Plano Nacional de Educação (PNE), aprovado em 25 de junho de 2014, que é 

a base para os planos Municipais define como um dos Eixos estruturantes para a 

garantia do direito à educação básica com qualidade, à universalização da 

alfabetização e à ampliação da escolaridade. Entre elas estão universalizar:  

1) Até 2016, a educação infantil na pré-escola e ampliar a oferta em creches, 

para atender, no mínimo, 50% das crianças de até 3 anos; 2) Ensino Fundamental (EF) 

de 9 anos para toda a população de 6 a 14 anos e garantir que pelo menos 95% 

concluam essa etapa na idade recomendada; 3) Até 2016, o atendimento escolar para 

toda a população de 15 a 17 anos e elevar, a taxa líquida de matrículas no ensino 

médio (EM) para 85%; 5) alfabetizar todas as crianças, no máximo, até o final do 3º 

ano do EF; 6) oferecer educação em tempo integral em, no mínimo, 50% das escolas 

públicas, de forma a atender, pelo menos, 25% do(a)s aluno(a)s da educação básica; 

7) fomentar a qualidade da educação básica em todas as etapas e modalidades, com 

melhoria do fluxo escolar e da aprendizagem, com médias nacionais para o Ideb: 6,0 

nos anos iniciais do EF; 5,5 nos anos finais do EF; 5,2 no EM; 9) elevar a taxa de 

alfabetização da população com 15 anos ou mais para 93,5% até 2015; erradicar o 

analfabetismo absoluto e reduzir em 50% a taxa de analfabetismo funcional; 10) 

oferecer, no mínimo, 25% das matrículas de educação de jovens e adultos, nos EF e 

médio, na forma integrada à educação profissional; 11) triplicar as matrículas da 

http://www.campograndenews.com.br/educacao
http://www.campograndenews.com.br/educacao
http://www.campograndenews.com.br/tempo
http://www.campograndenews.com.br/educacao
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educação profissional técnica de nível médio, assegurando a qualidade da oferta e 

pelo menos 50% da expansão no segmento público. 

Sabemos da importância dessas metas, no entanto, para que elas sejam 

atingidas é preciso enfrentarmos e reduzirmos as desigualdades e à valorização da 

diversidade, caminhos imprescindíveis para a equidade.  

 
VI – ANÁLISE SITUACIONAL, METAS E ESTRATÉGIAS 
 
  
EDUCAÇÃO INFANTIL 
 
Análise Situacional 
 

O mundo todo desperta para a importância da educação infantil, que até 

pouco tempo era tida como de menor importância. Resultados de estudos e 

pesquisas desenvolvidos nos mais distintos países mostram a importância da 

educação das crianças pequenas, tanto para os processos de escolarização quanto 

para sua interação social. Conforme a Lei 9394/96 de Diretrizes e Bases da Educação 

LDB, cabe ao município, prioritariamente, a responsabilidade por esse atendimento.  

O Plano Nacional de Educação (PNE) que norteia as políticas para educação 

brasileira elencou metas relacionadas à educação infantil e o modo como deve ser o 

atendimento as crianças nesse nível de ensino. Sendo assim, a Meta 1 que 

compreende a universalização da educação infantil, é de grande importância para o 

município de Augusto Corrêa, uma vez que, a rede municipal de ensino ainda não 

oferece para a população o atendimento em Creche, e a  Pré-Escola, na sua maioria, 

está sendo ofertada  em escolas de Ensino Fundamental.                                                                                                                                                                   

 A história da Educação Infantil tem revelado que as crianças em 

desenvolvimento não mais ocupam um lugar desconhecido, mas sua relevância tem 

sido cada vez mais compreendida, ao perceber-se que é na infância que se 

desenvolvem as características mais importantes para o equilíbrio e inteligência do 

adulto, de acordo com essa assertiva a educação infantil é de grande importância 

para o desenvolvimento da criança pequena, principalmente na atualidade e que a 

visibilidade dada à educação infantil requer pesquisas que problematizem as ações 

voltadas a esse nível de ensino. 
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A importância da Educação Infantil é comprovada pelo interesse que vem 

ganhando ao longo da história, e sua eficácia é garantida pela combinação dos 

seguintes fatores: consideração as características da criança, ambiente adequado a 

cada fase do seu desenvolvimento, profissionais preparados, socialização com 

indivíduos semelhantes e estímulo à criança, que por sua vez, precisa de assistência, 

cuidado e consequentemente de educação dirigida, que lhe possibilite um amplo 

desenvolvimento de suas faculdades mentais e físicas. 

A educação infantil tem-se revelado primordial para uma aprendizagem 

efetiva. Ela socializa, desenvolve habilidades, melhora o desempenho escolar futuro, 

propiciando à criança possibilidades de resultados satisfatórios no ensino 

fundamental, diante dessa assertiva a educação infantil é um alicerce da 

aprendizagem, aquela que deixa a criança motivada a aprender. Ademais, se faz 

necessário considerar que a criança está inserida numa sociedade em contínuo 

processo de mudança, quer seja no âmbito legal, cultural, tecnológico, entre outros 

aspectos, os quais interferem diretamente na sua vida. 

Dessa forma, este documento que será orientador e articulador da educação 

do município de Augusto Corrêa, para os próximos dez anos, deve fornecer todas as 

orientações pertinentes para que as metas e estratégias propostas supram as 

necessidades enfrentadas nesse nível de ensino.  

Em Augusto Corrêa a Educação Infantil vem sendo atendida exclusivamente 

pela rede municipal, sendo que este atendimento no meio rural tem se concentrado 

na pré-escola e com um quantitativo maior no meio rural conforme indicado na 

tabela abaixo: 

 

Tabela 2: Matrícula na Educação Infantil por localização e dependência administrativa  

Fonte: SEMED, 2015. 

 

EDUCAÇÃO INFANTIL 

Ano Municipal Estadual Privada 

Creche Pré-escola Creche Pré-escola Creche Pré-escola 

Urb. Rur. Urb. Rur. Urb. Rur. Urb. Rur. Urb. Rur. Urb. Rur. 

2012 0 94 544 1032 0 0 0 0 0 0 0 0 

2013 0 91 548 1180 0 0 0 0 0 0 0 0 

2014 0 95 556 1242 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Esse atendimento da Educação Infantil do meio rural se justifica pela maior 

quantidade de crianças na faixa etária de 0 a 5 anos residentes no campo. 

A Educação Infantil no município vem sendo ofertada prioritariamente na 

pré-escola e mesmo com essa prioridade ainda existe um grande número de crianças 

com idade de 4 a 5 anos que precisam ser inseridos no processo de escolarização 

conforme mostra a tabela abaixo: 

Tabela 3: População e atendimento em Pré-Escola 

 2012 2013 2014 

População residente no município de 4 a 5 anos 2.053 2.079 2.105 

População matriculada na pré-escola de 4 a 5 anos 1.576 1.728 1.798 

População fora da pré-escola de 4 a 5 anos 477 351 307 

     Fonte: SEMED, 2015. 

 

Conforme observamos no quadro em destaque, há um crescimento no 

atendimento das crianças de 4 a 5 anos de idade entre os anos de 2012 a 2014, no 

entanto, não se pode dizer o mesmo quanto às crianças de 0 a 3 anos, pois o 

atendimento nesse período é bastante inexpressível diante da demanda da população 

nessa faixa etária conforme mostra tabela a seguir: 

Tabela 4: População e atendimento em Creche 

 2012 2013 2014 

População residente no município de 0 a 3 anos 4.063 4.144 4.209 

População matriculada na creche de 0 a 3 anos 94 91 95 

População fora da creche de 0 a 3 anos 3.969 4.053 4.125 
  Fonte: SEMED, 2015. 

 

Conforme observamos no quadro acima, é urgente a necessidade de 

atendimentos as crianças de 0 a 3 anos, pois há um grande número de crianças nessa 

faixa etária sem acesso a escola. Assim como é urgente também, a construção de 

creches para atender essa grande demanda social.   

 Segundo diagnóstico realizado junto aos professores e gestores da rede 

municipal, o maior problema enfrentado no município quanto ao oferecimento da 

educação infantil é inexistência de espaço físico condizente com as normas técnicas. 

A não oferta de vagas para Educação Infantil em creche evidencia a 

necessidade de envidar maiores esforços para atender aos alunos deste nível, 
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garantindo o desenvolvimento integral da criança até cinco anos de idade, em seus 

aspectos físico, psicológico, intelectual e social, complementando a ação da família e 

da comunidade.  

Ampliar a oferta da educação infantil hoje é o grande desafio do município 

para os próximos dez anos. Como podemos observar a meta em destaque, objetiva 

assegurar a universalização do atendimento às crianças de 4 a 5 anos de idade e 

ampliar a oferta de Educação Infantil de forma a atender, no mínimo, 50% das 

crianças de 0 a 3 anos até o final da vigência deste Plano. 

Para alcançar essa meta foram elaboradas estratégias que se construirão meios 

eficazes de expansão das matrículas garantindo o direito de acesso e permanência 

das crianças de 0 a 5 anos com qualidade Educação Infantil. 

 
 
META 1 – Assegurar a universalização do atendimento às crianças de 4 a 5 anos de 
idade e ampliar a oferta de Educação Infantil de forma a atender, no mínimo, 10% 
das crianças de 0 a 3 anos até o final da vigência deste Plano. 
 

ESTRATÉGIAS 

1.1–Construir novas unidades escolares públicas de educação Infantil bem como 

ampliar as já existentes para atender progressivamente a oferta de vagas, priorizando 

os bairros urbanos e localidades do campo com baixo poder aquisitivo; assegurando 

o acesso e a permanência dos alunos; 

1. 2-Autorizar somente construção e funcionamento de instituições de educação 

infantil que atendam com exclusividade aos padrões mínimos de infraestrutura 

definidos legalmente; 

1. 3 - Estabelecer, que os padrões mínimos de infraestrutura para o funcionamento 

adequado das instituições de educação infantil, contemplem: espaço para recepção; 

sala de professores, de serviços administrativos, pedagógicos e de apoio; salas para 

atividades das crianças, com boa ventilação, visão para o ambiente externo com 

mobiliário e equipamentos adequados; refeitório, auditório para eventos, instalações 

e equipamentos para o preparo de alimentos, que atendam as exigências de nutrição, 

saúde, higiene e segurança; instalações sanitárias completas, suficientes e próprias 

para o uso das crianças; instalações sanitárias para uso exclusivo dos adultos; 
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berçário com área livre para movimentação das crianças; locais para amamentação e 

higienização, com balcão e pia; área coberta para atividades externas, compatível 

com a capacidade de atendimento, por turno; parque infantil e brinquedoteca; espaço 

verde e com acessibilidade; 

1.4- Assegurar a construção de escolas sustentáveis tendo como subsídios/diretrizes: 

formação para todos os envolvidos (pais, alunos e responsáveis por essa ideia) uso de 

materiais ecologicamente viáveis (sistemas de reaproveitamento de água, captação e 

aproveitamento de energia solar, uso de instrumentos ou equipamentos oriundos de 

reciclagem e reaproveitamento de resíduos) e garanti acessibilidade; 

1.5- Reaproveitamento de resíduos orgânicos visando a produção de adubo para uso 

em horta no espaço da própria escola; construção de espaços adequados para 

depositar o lixo; 

1.6- Assegurar a admissão de professores à rede municipal de ensino, 

preferencialmente através de concurso público, e considerar as habilidades 

profissionais e aptidões pessoais na lotação funcional. Também estimular nota 

mínima de 65% de aproveitamento nas avaliações para eliminação dos candidatos 

dos concursos públicos municipais; 

1.7- Assegurar, durante a vigência deste plano, a oferta de programas Municipais de 

Formação dos Profissionais de Educação Infantil, de forma que atendam as 

necessidades e as peculiaridades desta etapa de ensino e de suas realidades; 

1.8- Assegurar que, a partir da vigência deste plano, todas as instituições com 

atendimento à crianças de 0 a 5 anos tenham definido sua política para Educação 

Infantil, com base nas diretrizes nacionais, nas normas complementares estaduais e 

nas sugestões dos referenciais curriculares nacionais e que tenham formulado, com a 

participação dos profissionais da educação, seus projetos pedagógicos; 

1.9-Fortalecer e assegurar a permanência de parcerias, entre os setores da educação, 

saúde, esporte e assistência, para os alunos matriculados na rede pública e seus 

familiares, de acordo com as suas necessidades; 

1.10-Assegurar, o fornecimento de materiais pedagógicos em quantidade suficiente, 

adequados às faixas etárias e às necessidades do trabalho educacional, de forma que 

sejam atendidos os padrões mínimos de qualidade; 
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1.11- Promover, formas de participação da comunidade escolar local, especialmente 

pais e responsáveis, para apoiar a melhoria do funcionamento das instituições 

municipais de educação infantil, ampliando a gestão democrática coletiva e 

participativa; 

1.12- Garantir, gradativamente, durante a vigência deste plano, atendimento às 

crianças com necessidades especiais, nas instituições municipais de educação Infantil, 

prevendo a infraestrutura necessária e atendimento as especificidades com 

profissionais especializados, respeitando o direito ao atendimento adequado em seus 

diferentes aspectos, bem como em instituições especializadas, conforme legislação 

específica; 

1.13-Inserir, durante a vigência deste plano a alimentação regionalizada, adequada e 

de qualidade para as crianças atendidas na Educação Infantil da rede municipal 

através de recursos próprios somados aos do estado e união; formação para os 

profissionais que estão nos espaços de manipulação de alimentos; 

1.14- Assegurar a implantação de conselhos escolares e outras formas de participação 

da comunidade escolar nas instituições de educação infantil, a fim de tornar sua 

gestão participativa e democrática, bem como para o acompanhamento e controle 

dos recursos financeiros recebidos e executados pelas instituições; 

1.15- Assegurar a participação das famílias de baixa renda, das crianças matriculadas 

na educação infantil, nos programas sociais vinculados ao poder público municipal; 

1.16- Fomentar o atendimento das populações do campo, impedindo a nucleação de 

escolas e o deslocamento das crianças de 0 a 5 anos para outros locais, de forma a 

atender às especificidades dessas comunidades; 

1.17- Estabelecer, no primeiro ano de vigência do PME, normas, procedimentos e 

prazos para definição de mecanismos de consulta pública da demanda das famílias 

para creches; 

1.18 – Construir pelo menos 2 creches com recursos aprovados pelo FNDE nos 3 

primeiros anos da vigência deste plano. 
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ENSINO FUNDAMENTAL 
 
Análise Situacional 
 

O Ensino Fundamental, principal nível da Educação Básica, tem seu respaldo 

legal maior na Constituição Federal em seu art. 208, §1º, afirmando: “O acesso ao 

ensino obrigatório e gratuito é direito público subjetivo”, e seu não oferecimento pelo 

Poder Público ou sua oferta irregular implica responsabilidade da autoridade 

competente.  

A primeira parte da meta pode não parecer tão distante. Atualmente, 93,4% 

das pessoas desta faixa etária estão matriculadas, segundo dados do Observatório do 

PNE. No entanto, em números absolutos é um desafio enorme: são 500 mil crianças e 

adolescentes fora da escola. “São pessoas que, geralmente, estão nas camadas mais 

vulneráveis da população, então, do ponto de vista da equidade, são as que mais 

precisam da escola” 

No município, nos últimos três (3) anos, o atendimento no Ensino 

Fundamental vem crescendo, no entanto, ainda temos um número significativo de 

alunos, na faixa etária de 6 a 14 anos, fora da escola, conforme podemos observa na 

tabela a seguir:  

Tabela 5: População e atendimento no Ensino fundamental de 6 a 14 anos 

 2012 2013 2014 

População residente no município de 6 a 14 anos 9.659 9.761 9.880 

População matriculada no ensino fundamental de 6 a 14 anos 9.161 9.260 9.281 

População fora da escola de ensino fundamental de 6 a 14 anos 498 501 599 
Fonte: SEMED, 2015. 

 
Mesmo tendo menos de 10% dos alunos em idade obrigatória fora da escola, o 

desafio do município, até o último ano de vigência deste PME, é assegurar a 

universalização do Ensino Fundamental de 9 anos para toda a população de 6 a 14 

anos e garantir que 95% concluam essa etapa na idade recomendada. Para que essa 

meta seja alcançada com qualidade é preciso que sejam tomadas providencias não só 

de cunho pedagógico, mas também estrutural, pois segundo o diagnóstico realizado, 

faltam salas de leitura, de professores multifuncionais, de informática, salas de aulas 

adequadas para desenvolver o programa mais educação, laboratório de informática 

desativado, ausência de brinquedoteca nas unidades de educação infantil, falta de 

http://www.observatoriodopne.org.br/
http://www.observatoriodopne.org.br/
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recursos de multimídias a estrutura física da maioria das escolas ainda está longe de 

proporcionar atendimento de qualidade pois faltam: salas de aula adequadas, 

biblioteca, áreas para a prática de esportes, recreação e atividades artísticas, culturais, 

laboratórios e equipamentos de informática e fácil acesso aos alunos com 

necessidades especiais, como cadeirantes e deficientes visuais. 

O acesso e permanência na escola é dever do município e, para tanto, há de se 

dar continuidade a esta garantia, proporcionando condições para que o educando 

obtenha êxito. Para isso, faz-se necessário que, cada vez mais, se promova a 

qualificação dos professores e que a formação continuada faça parte do desejo de 

cada profissional envolvido com a educação bem como, necessita-se de um real 

comprometimento para que se efetivem ações que o levem a alcançar seu objetivo 

com uma aprendizagem sólida, abrangente e atual. 

Faz-se necessário, também, promover com maior intensidade atividades 

extracurriculares na própria escola, pois, trata-se de uma forma de melhorar os 

relacionamentos nas instituições, de fazer com que pais, alunos e professores se 

conheçam melhor e possam interagir, unindo-se pelo mesmo objetivo. 

O propósito do município enquanto Cidade Educadora é que o aluno tenha 

acesso à escola e aprenda, chegando ao final da fase de Alfabetização dominando a 

leitura, interpretação, escrita, operações, etc. Para que isto aconteça é preciso que o 

espaço escolar seja acolhedor, educativo e que eles tenham condições pedagógicas e 

materiais que facilitem esta aprendizagem. 

O currículo, a organização escolar e os calendários precisam ser adequados às 

realidades dos alunos, levando em consideração sua cultura, identidade e saberes. O 

Ensino Fundamental é um direito do aluno e dever do Estado; o município não deve 

priorizar apenas o acesso, mas a permanência e a qualidade desse processo. 

Quanto ao rendimento escolar, em 2013 o município já apresentava uma taxa 

significativa de aprovação tanto nos anos iniciais quanto finais do ensino 

fundamental conforme a tabela abaixo: 
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Tabela 6: Taxa de Aprovação em 2013 

Rede Localização 
Ens. Fundamental 

Anos Iniciais 
Ens. Fundamental 

Anos Finais 

Municipal 
Rural 84 88,2 

Urbana 84,6 72,8 
   Fonte: MEC/INEP 

 

Apesar da taxa de aprovação está acima dos 80%, com exceção dos 72,8% nos 

anos finais do ensino fundamental da rede urbana, esses dados chamam atenção 

porque são bem mais do que simples levantamentos numéricos. Quando olhados 

com atenção, eles se transformam em instrumentos valiosos para detectar problemas, 

definir encaminhamentos e definir metas. Se num ano alunos deixaram a escola ou 

ficaram retidos, é preciso fazer alguns questionamentos e verificar quais as possíveis 

variáveis do cotidiano escolar que justificam esse número.  Portanto, é preciso que o 

município continue planejando as ações que devam ser implementadas com vistas a 

continuar diminuindo esse percentual, tendo em vista, que o distorção idade-serie 

ainda se apresenta como um grave problema conforme pode ser observado na tabela 

a seguir: 

Tabela 7: Distorção Idade-Série no Ensino Fundamental 

Taxa de distorção idade-série 2014 

Rede  1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 

Municipal 
Rural 

 
2,2 

 
7,4 27,2 45,8 48,7 59,2 49,3 44,7 47 

Urbana 4 4,8 23,4 40,8 38,4 51,4 44,6 37,3 37 
     Fonte: MEC/INEP 

 

Atualmente, o munícipio ainda apresenta taxas elevadas de distorção idade-

série. A situação é mais grave na etapa final (do 6º ano) com 59,2% no meio rural e 

51,4% no meio urbano respectivamente. O meio rural é especialmente afetada com 

este panorama, principalmente a partir do 3º ano. 

Uma das principais consequências da distorção idade-série é a evasão escolar. 

Para evitar que crianças e adolescentes deixem a escola, é necessário que o município 

promova com qualidade a política de progressão continuada, que prevê a reprovação 

apenas ao final de um ciclo de ensino, pois os ciclos que vem sendo adotados a partir 
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do ensino fundamental de 9 anos, devido a pouca implementação de medidas de 

apoio eficazes aos estudantes ao longo do ano, a ação tem sido alvo de controvérsias. 

Mudar a realidade da distorção idade série implica em garantir a 

aprendizagem das crianças e adolescentes ao longo do ano. A criança deve aprender 

dentro do ano escolar, sem esperar o fim do ano pra verificar que a aprendizagem 

não aconteceu e ter como saída a reprovação ou a aprovação automática. O 

município deve adotar medidas eficazes de acompanhamento da aprendizagem para 

evitar a distorção. É preciso fazer o acompanhamento no dia a dia, sabendo o que 

aluno está aprendendo e corrigir no processo. 

 
META 2- Assegurar a universalização do Ensino Fundamental de 9 anos para toda 
a população de 6 a 14 anos e garantir que 95% concluam essa etapa na idade 
recomendada, até o último ano de vigência deste PME. 
 
ESTRATÉGIAS 
 
2.1- Garantir o cumprimento das portarias de matrícula com relação ao limite de 

alunos em sala de aula de no mínimo 20 alunos como no máximo dois alunos com 

deficiência e 25 alunos sem deficiência para o primeiro ciclo, no mínimo de 25 alunos  

com no máximo de 2 (dois) alunos com deficiência e 30 sem alunos com deficiência 

para os demais ciclos; 

2.2- Garantir padrões adequados de infraestrutura dos prédios escolares com espaços 

diferenciados dotados de ventilação, iluminação, insolação, com condições sanitárias 

adequadas e acessibilidade; 

2.3- Garantir, após a aprovação do Plano Municipal de Educação, que a autorização 

para construção de escolas, somente ocorra a partir do diálogo com a comunidade 

em geral; 

2.4- Reduzir, no prazo de cinco anos da vigência do PME, em 80% a evasão e a 

repetência no Ensino Fundamental e 100% até o final do mesmo; 

2.5-Garantir que a partir da vigência deste plano, até Junho de 2016, todas as 

instituições do Ensino Fundamental tenham seus projetos pedagógicos elaborados 

com base nos referenciais curriculares nacionais do Estado e do Município, com a 

participação efetiva de todos os profissionais que fazem parte desses 

estabelecimentos de ensino, assim como pais e comunidade ao entorno; 
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2.6- Promover e fortalecer ações, visando à integração entre escola, família e 

comunidade. 

2.7-Garantir aos alunos do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental o acesso a uma língua 

estrangeira moderna, como disciplina obrigatória, escolhida pela comunidade 

escolar; 

2.8- Acompanhar cada aluno individualmente, mediante registro de sua frequência e 

do seu desempenho em avaliações, visando combater a repetência e a dependência, 

por meio da adoção de práticas que visem à progressão do processo de 

aprendizagem; 

2.9-Organizar sistematicamente os resultados das avaliações e propor ações para 

contribuir com a melhoria do processo de aprendizagem e consequentemente dos 

índices de rendimento das escolas do Munícipio; 

2.10- Promover, durante a vigência deste Plano, programas de integração entre escola 

e pais, visando efetivar o acompanhamento destes no rendimento escolar de seus 

filhos; 

2.11- Assegurar, durante a vigência deste Plano, o pleno funcionamento das escolas 

do meio rural, no atendimento ao Ensino Fundamental, com professores capacitados 

para atender as especificidades dos sujeitos do campo; 

2.12- 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, e 

demais alunos visando ao estabelecimento de condições adequadas para o sucesso 

escolar dos(as) alunos(as), em colaboração com as famílias e com órgãos públicos de 

assistência social, saúde e proteção à infância, adolescência e juventude; 

2.13- Promover a busca ativa de crianças e adolescentes fora da escola, emparceria 

com órgãos públicos de assistência social, saúde e proteção à infância, adolescência e 

juventude; 

2.14- Garantir a oferta do ensino fundamental, em especial dos anos iniciais, para as 

populações do campo nas próprias comunidades; 

2.15 – Garantir a construção de pelo menos 3 escolas com recursos do FNDE nos 5 

primeiros anos da vigência deste plano; 
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ENSINO MÉDIO 

 
Análise Situacional 
 

A universalização da alfabetização e ampliação da escolaridade da população 

com Educação Básica no Estado do Pará configura-se como um grande desafio para o 

plano estadual e os municipais de educação para os próximos dez anos no que tange 

a garantia de acesso ao ensino médio para as pessoas que residem no meio urbano e 

principalmente no campo, onde a demanda é maior e, por conseguinte a oferta vem 

sendo negada. Os dados oficiais nos mostram que o Município de Augusto Correa 

faz parte desse cenário, uma vez possui somente duas escolas estaduais que ofertam 

ensino médio no campo e no ano de 2014 as matriculas foram de apenas 490 (Censo - 

SEDUC, 2014). 

Os indicadores sociais que apresentam a realidade social e educacional do 

Estado do Pará revelam que é grande o desafio do Estado para atender a população 

que vive e trabalha no campo. Nesse sentido a tabela abaixo apresenta a faixa etária 

da população em idade escolar no meio rural em 2010. 

Tabela 8:  População por Faixa Etária no Estado do Pará 

Pop. Loc./ 

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 

RURAL  

2000 243.962 124.724 520.174 148.217 272.947 272.573 491.249 2.073.846 

2009 176.307 94.967 413.236 116.898 214.285 335.093 510.459 1.861.245 

2010 215.746 115.776 531.540 159.751 317.013 373.245 672.855 2.385.926 

Fonte: (1) IBGE - CENSO 2000 E 2010 E PNAD 2009. (2) IBGE - 2008, a preços correntes (1 000 
R$). (3) Índice de Desenvolvimento Humano - PNUD – 2000. (4) Índice de Desenvolvimento 
da Infância - Unicef – 2004. (5) IBGE - PNAD 2009. 

 

 Pelos dados oficiais percebemos que juntando os anos de 18 a 24 anos e 25 a 34 

é possível identificar um significativo número de jovens na idade escolar que 

precisam ingressar no Ensino Médio no meio rural. 
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 No que diz respeito a taxa de escolarização líquida segundo o IBGE em 2010 

no Estado do Pará  no Ensino Médio chegava a 31.60. Conforme tabela abaixo:  

Tabela 9: Taxa de Escolarização Líquida  

Ensino Médio de 15 a 17 anos 

Pará 31.6 

Augusto Corrêa 3.5 

Fonte: IBGE - PNAD - 2009. IBGE 2011 

 Os dados dos Censos Educacionais nos últimos 7 anos apresentam o número 

de escolas de Educação Básica, segunda as Etapas de Ensino tanto na cidade quanto 

no Campo. E revelam que nas três Etapas (Educação Infantil ao Ensino Médio) o 

número de escolas localizadas no meio rural é sempre menor que na cidade. Sabemos 

que a população que mora no campo é menor que a população que reside na cidade, 

porém os dados confirmam a falta suficiente de escolas para atender a população que 

vive no campo.   

Tabela 10: Número de Escolas por Etapa de Ensino - Rede Estadual do Estado de Pará 

Ano EDUCAÇÃO 
INFANTIL 

ENSINO 
FUNDAMENTAL 

ENSINO MÉDIO 

Urb. Rur. Total Urb. Rur. Total Urb. Rur. 
Tota
l 

2007 0 0 - 522 295 817 411 40 451 
2008 5 2 7 518 273 791 421 48 469 
2009 6 2 8 518 251 769 434 53 487 
2010 4 2 6 507 213 720 451 62 513 
2011 6 2 8 475 232 707 425 94 519 
2012 5 3 8 488 194 682 440 88 528 
2013 5 4 9 482 169 651 441 87 528 

           Fonte: MEC/INEP Censo Educacionais  

Ainda com base nos dados do Censo Educacional do quadro acima no 

Número de Escolas por Modalidade e Etapa de Ensino - Rede Estadual do Estado de 

Pará. Podemos perceber que houve um aumento do número de escolas de Ensino 

Médio no meio rural de 40 em 2007 para 87 em 2013, porém esse aumento ainda não 

é suficiente, pois como vimos a taxa líquida total de atendimento no Ensino Médio é 

de apenas 31,60. No campo, a taxa de atendimento aos alunos é ainda menor.  
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Em 2013, os dados educacionais do MEC revelam que o total de matriculas no 

Ensino Médio no meio rural na Rede Estadual corresponde a 287.068 alunos. O 

atendimento com Educação de Jovens e Adultos na rede estadual no campo atingiu 

um total de 46.458 no Ensino Fundamental e 23.726 no Ensino Médio. Os dados 

estatísticos revelam desafios que o Estado do Pará precisa vencer no sentido de 

garantir o acesso a educação aos sujeitos do campo, pois segundo o Censo 

Populacional do IBGE de 2010 a população na faixa etária de idade escolar do Ensino 

Médio de 15 a 17 anos corresponde a 159.751 e 18 a 24 anos 317.013. 

Augusto Corrêa, contraria um pouco a média nacional e estadual, os dados da 

população de jovens na faixa etária de 15 a 17 anos mostra um total de 2.942, sendo 

que deste cerca de 1.333 alunos residem no meio urbano e 1.609 no rural. Como nos 

mostra a tabela abaixo:  

Tabela 11: Total de População na Faixa Etária de 15 a 17 anos 

POPULAÇÃO NA FAIXA ETÁRIA 

Urbano 1.333 

Rural 1.609 

Total 2.942 
         Fonte: IBG 2010 

 
 

A projeção do total de pessoas na faixa etária de 15 a 17 que demandará 

atendimento educacional, prioritariamente de Ensino Médio por parte da Rede 

Estadual de Ensino no Município de Augusto Corrêa é de 3.212 até 2024, como 

aparece na tabela abaixo: 

Tabela 12: Projeção da população de 15 a 17 anos até 2024 

Ano 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Quantidade 3024 3049 3067 3089 3109 3130 3150 3171 3191 3212 
              Fonte: SEMED  

 

No que tange aos dados educacionais os indicadores mostram que no Brasil 

cerca de 84,3% dos jovens na faixa etária de 15 a 17 anos frequentam a escola. O 

Estado do Pará esse percentual é um pouco superior à média nacional, chegando a 

85, 6%. Já no Município de Augusto Corrêa o percentual está abaixo da média 

nacional e do Estado, chegando em 2013 a 80,2%. Como mostra os gráficos abaixo: 
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Gráfico 10: Percentual da população de 15 a 17 anos que frequenta a escola 

                     

                      Brasil                                       Pará                     Augusto Corrêa 

                  Fonte: IBG 2010, PNAD 2013 

Se considerarmos a taxa de escolarização líquida no ensino médio da 

população de 15 a 1 7 anos, os dados nos mostram que a população nessa faixa etária 

no Brasil corresponde a 55, 3%. No Pará esse percentual cai para 40,2%. E em 

Augusto Correa a queda é ainda maior, cerca de 26,3% (IBG 2010, PNAD 2013). 

Como evidencia os gráficos abaixo: 

 

Gráfico 11: Taxa de escolarização líquida no ensino médio da população de 15 a 17 anos 

             

                                 Brasil                            Pará                     Augusto Corrêa 

                          Fonte: IBG 2010, PNAD 2013 

 

Os dados nos mostram que a Rede Estadual de Ensino para atingir a meta 

nacional de 85% de taxa liquida de matrículas no Ensino Médio para a faixa etária de 

15 a 17 anos, no Município de Augusto Corrêa precisa garantir a expansão de 

matrículas até o final do Plano Nacional, em cerca 55%.   

A disparidade entre o percentual da população na idade de 15 a 17 

frequentando a escola (80, 2%) e a taxa liquida de atendimento de Ensino Médio 

nessa mesma faixa etária (26,3%) nos revela a distorção idade e série de atendimento 

nessa faixa etária (IBG 2010, PNAD 2013). 

Tabela 13: Atendimento Ensino Médio – Rede Estadual no Município  

ATENDIMENTO 

Urbano 1.692 

Rural 386 

Total 2.078 
                 Fonte: Censo Educacional 2013- MEC/INEP 

 

26,3% 

 

26,3% 

 

40,2% 

 

40,2% 

 

55,3% 

55,3% 

 

80,2% 

80,2% 

 

85,6% 

 

85,6% 

 

84,3% 

84,3% 
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Os dados da tabela acima revelam que o grande desafio para a expansão da 

taxa líquida de matrículas no Ensino Médio é para o meio rural, pois para uma 

população de 1.609 em 2010 (IBGE, 2010). Somente 386 cursavam o Ensino Médio em 

2013 (MEC, INEP).  

Os dados da Matrícula Inicial do Censo Educacional 2014 nas quatro Escolas 

Estaduais que ofertam Ensino Médio tanto no meio urbano quanto rural revelam um 

pequeno aumento em relação ao Censo de 2013 e confirma que maior atendimento 

de matrículas nas escolas localizadas na área urbana (1.698) em relação às escolas do 

campo (490) conforme tabela abaixo: 

 
Tabela 14: Matrícula Ensino Médio Rede Estadual por Escola -2014 

Matrícula Escolas da Área Urbana 

EEEM. Prof. Galvão 1.281 

EEEM André Alves 417 

Matrículas Escolas do Campo 

EEEM Emiliano Picanço 218 

EEEM Benedito Cardoso de Athayde 272 

Total Geral 2.188 
                   Fonte: Censo Educacional 2014, SEDUC 

 
META 03 - Universalizar até 2016 o atendimento escolar para toda a população de 
15 (quinze) a 17 (dezessete) é de 19,8%. Já a expansão das matrículas por parte da 
esfera estadual de ensino para atingir a taxa líquida 85% no Ensino Médio até o 
final do período de vigência do PME é de cerca de 55%. 
 

ESTRATÉGIAS  

3.1-Assegurar a matrícula de estudantes do ensino fundamental da rede municipal, 

no ensino médio público, considerando a demanda existente; 

3.2-Garantir a oferta de vagas, através da construção e ampliação de prédios 

escolares, assim como a adequação de espaços físicos existentes, atendendo aos 

padrões mínimos de qualidade; 

3.3-Assegurar e manter nas escolas de Ensino Médio, acervo bibliográfico, 

laboratórios de informática e de ciências que favoreçam a vivência de práticas 

tecnológicas e curriculares; 
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3.4-Assegurar a manutenção e a expansão do Ensino Médio, a partir da vigência 

deste Plano, com infra-estrutura adequada aos padrões mínimos nacionais, através 

da aplicação dos investimentos já definidos em Lei; 

3.5- Criar mecanismos para reduzir as disparidades entre estudantes com defasagem 

de aprendizagem, oriundos do Ensino Fundamental; 

3.6-Revisar a organização didático-pedagógica e administrativa do ensino noturno, 

de forma a adequá-lo às necessidades dos estudantes e das estudantes que 

trabalhem, sem prejuízo da qualidade do ensino; 

3.7-Assegurar uma política de avaliação do Ensino Médio que leve em conta dados 

estatísticos e indicadores qualitativos; 

3.8-Apoiar e incentivar as organizações estudantis, como espaço de participação e 

exercício da cidadania; 

3.9-Viabilizar, junto às esferas competentes, investimentos estruturais e financeiros 

com o objetivo de ampliar a aprovação dos alunos e alunas para 95% e reduzir a 

evasão em 5% a cada ano, de forma a diminuir o tempo médio para conclusão do 

Ensino Médio; 

3.10-Conjugar esforços, junto ao governo do Estado, para aquisição de equipamentos 

e laboratórios, para a manutenção e elevação da qualidade de ensino; 

3.11-Requerer, junto ao governo estadual, a manutenção e ampliação das escolas 

estaduais presente no município, valorizando as práticas sustentáveis e a 

acessibilidade; 

3.12- Constituir parcerias junto ao estado para a formação continuada de professores 

que atuam no ensino Médio; 

3.13- Buscar junto ao estado e a União parcerias para implantação, no município, de 

ensino médio integrado a educação profissional técnica; 

3.14-Buscar a população de 15 (quinze) a 17 (dezessete) anos que abandonaram o 

ensino fundamental e incentivar seu retorno a sala de aula; 

3.15-Incentivar o acompanhamento individualizado do estudante e a adoção de 

práticas de estudos que contribuam para sua progressão na vida escolar, visando 

oportunizar a todos a conclusão deste nível de ensino, preferencialmente na idade 

adequada; 
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3.16-Contribuir para aprimorar o acompanhamento e o monitoramento do acesso e 

da permanência na escola por parte dos beneficiários de programas de assistência 

social e transferência de renda, identificando motivos de ausência e baixa frequência 

e garantir, em regime de colaboração e o apoio à aprendizagem; 

3.17-Promover a busca ativa da população de 15 a 17 anos fora da escola, em parceria 

com o poder público municipal e com as áreas da assistência social e da saúde; 

3.18-Incentivar e apoiar programas de educação de jovens e adultos para a população 

urbana e do campo na faixa etária de 15 a 17 anos, com o objetivo de aprimorar a 

qualificação social e profissional de jovens que estejam fora da escola e com 

defasagem idade-série; 

3.19-Zelar pela oferta de ensino médio nos turnos diurno e noturno, bem como a 

distribuição territorial das escolas de ensino médio, de forma a atender a toda a 

demanda, de acordo com as necessidades específicas dos estudantes; 

3.20-Assegurar o atendimento escolar dos alunos público alvo da educação especial 

desde a educação infantil até o Ensino Médio respeitando as suas necessidades e 

especificidades; 

3.21-Construir pelo menos 5 cinco escolas de Ensino Médio, sendo 2 (duas) na sede 

do município e 3 (três) no campo  para a população que está fora da escola, até o 

quinto ano de vigência deste PME; 

3.22-Promover junto com a Secretaria Estadual de Educação e demais órgãos, a 

adequação curricular visando a adequar o ensino médio as demandas sociais, 

políticas, econômicas e culturais no campo e na cidade; 

3.23. Expandir e inserir em parceria com as esferas federal e estadual de ensino, os 

seguintes Programas: Acompanhamento de frequência escolar do Programa Bolsa 

Família; Caminho da Escola; Educação Digital; Ensino Médio Inovador; Exame 

Nacional do Ensino Médio  ENEM; Programa Nacional de Apoio ao Transporte do 

Escolar – PNATE; Programa Nacional do Livro Didático – PNLD; 

3.24- Construir até o quinto ano de vigência deste PME, 02 (duas) escolas de 

Educação Profissional Técnica de Nível Médio, sendo 1 (uma) na cidade e 1 (uma) no 

campo, de modo a atender as demandas sociais apresentadas. 

 

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=17451&Itemid=817
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=17451&Itemid=817
http://www.fnde.gov.br/programas/caminho-da-escola/caminho-da-escola-apresentacao
http://www.fnde.gov.br/programas/programa-nacional-de-tecnologia-educacional-proinfo
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=13439&Itemid=1038
http://portal.mec.gov.br/index.php?Itemid=310+enen.br
http://portal.mec.gov.br/index.php?Itemid=310+enen.br
http://www.fnde.gov.br/programas/transporte-escolar/transporte-escolar-apresentacao
http://www.fnde.gov.br/programas/transporte-escolar/transporte-escolar-apresentacao
http://portal.mec.gov.br/index.php?Itemid=668id=12391option=com_contentview=article
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ALFABETIZAÇÃO DAS CRIANÇAS 
 
Análise Situacional 
 

A Lei 11.274/2006 instituiu o Ensino Fundamental de 9 anos por meio da 

redução da idade de escolarização obrigatória de 7 para 6 anos. Em 2016 a 

escolaridade obrigatória passará a ser de 4 a 17 anos de idade, e, portanto, 

incorporará a Pré-Escola e o Ensino Médio. Houve também aumento dos recursos 

repassados à Educação Básica por meio do Fundo de Manutenção e 

Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação 

(FUNDEB). Todas estas medidas são fundamentais para entender o objetivo dessa 

meta. 

A alfabetização e o letramento são processos longos, mas perfeitamente 

passíveis de serem atingidos em um nível básico após a passagem da criança pela 

educação infantil e pelos primeiros anos do Ensino Fundamental. Na educação 

Infantil a criança inicia o contato com a leitura e escrita por meio dos jogos, contação 

de história e brincadeiras que envolvem a língua escrita. Depois de passar pela 

Educação Infantil e por três anos do Ensino Fundamental, portanto por cinco anos de 

processo formal de educação, as crianças tem plena condição de obter as habilidades 

fundamentais de alfabetização e letramento.  

O analfabetismo no Brasil é uma realidade ainda distante do que seria ideal 

para atingir um padrão de qualidade na educação. Pesquisas demonstram que 

apesar dos avanços nos últimos anos, através da universalização do acesso à escola, é 

um problema que persiste em atingir milhões de brasileiros entre seis a oito anos de 

idade em período escolar, principalmente nas regiões norte e nordeste onde os 

índices chegam a 27,3%, de acordo com dados do IBGE 2010. 

No município de Augusto Corrêa, esta realidade não é diferente. Os dados 

demonstram que no ano de 2012 havia 21,65% de crianças analfabetas, em 2013 eram 

17,23% e em 2014 caiu para 13,36%. Observa-se que esse número vem diminuindo 

gradativamente, mas é sabido que além das crianças fora da escola, grande parte dos 

que frequentam, são analfabetos funcionais. 

Diante desta realidade o Governos Federal em parceria com os Estados e 

Municípios implementaram o Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa com 
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objetivo de assegurar que todas as crianças estejam alfabetizadas em Língua 

Portuguesa e Matemática até os oito anos de idade, ao final do 3º ano do Ensino 

Fundamental. 

Ao aderi-lo, o governo municipal se comprometeu a: alfabetizar todas as 

crianças até os oito anos de idade, ao final do 3º ano do ensino fundamental; reduzir 

a distorção idade-série na Educação Básica; melhorar o IDEB; contribuir para o 

aperfeiçoamento da formação dos professores alfabetizadores; e construir propostas 

para a definição dos direitos de aprendizagem e desenvolvimento das crianças nos 

três primeiros anos deste nível de ensino. 

O Pacto desenvolve um conjunto integrado de ações que contribuem para a 

alfabetização e o letramento, tais como: formação continuada, presencial, para os 

Professores Alfabetizadores; incentivo aos professores para participar da formação; 

ajuda de custo através de bolsa; distribuição de recursos materiais do MEC como: 

livros didáticos, obras pedagógicas complementares, kit jogos pedagógicos, obras de 

literatura, obras de apoio pedagógico para os professores. 

O que podemos inferir, a partir da vivência do Pacto em Augusto Corrêa, é que, 

o mesmo requer um acompanhamento do que é planejado até as ações de ensino que 

de fato forem vivenciadas em sala de aula, utilizando-se instrumentos variados que 

permitam analisar a progressão dos estudantes e suas relações com as estratégias 

didáticas adotadas. Nesse processo, é importante estar atento que o planejamento 

requer que o professor defina os objetivos, ou seja, tenha clareza do que se pretende 

dos alunos com relação à aprendizagem. 

Para garantir que todas as crianças, no máximo, até o final do 3º ano do Ensino 

Fundamental sejam alfabetizadas foram elaboradas a meta e as estratégias a seguir: 

 

META 5- Alfabetizar todas as crianças, no máximo, até o final do 3º ano do Ensino 
Fundamental. 
  

ESTRATÉGIAS 
 
5.1- Promover e fortalecer ações, visando à integração entre escola, família e 

comunidade por meio de plantões pedagógicos bimestrais; 
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5.2- Estruturar os processos pedagógicos de alfabetização nos anos iniciais do Ensino 

Fundamental articulados com estratégias desenvolvidas na pré-escola, com 

qualificação e valorização dos professores alfabetizadores e apoio pedagógico 

específico, a fim de garantir a alfabetização plena de todas as crianças; 

5.3- Garantir a avaliação diversificada para aferir a alfabetização das crianças, 

bimestralmente, implementando medidas pedagógicas que favoreçam a 

alfabetização e o letramento dos alunos até o final do terceiro ano do ensino 

fundamental; 

5.4- 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 alunos, consideradas as diversas abordagens 

metodológicas e sua efetividade; 

5.5-Implantar estratégias de acompanhamento por parte da secretaria da escola dos 

processos avaliativos dos alunos, de maneira que subsidie o acompanhamento 

pedagógico e familiar; 

5.6- Garantir, estratégias pedagógicas para alunos do 1º ao 3º ano do ensino 

fundamental com dificuldades de aprendizagem, com acompanhamento de 

professores (as), considerando os resultados das avaliações; 

5.7-Produzir materiais didáticos e de apoio pedagógico, para subsidiar o processo de 

alfabetização e letramento, pelo menos, dos alunos até o 3º ano do ensino 

fundamental, durante a vigência deste PME; 

5.8-Criar instrumentos de avaliação municipal, periódicos e específicos para aferir a 

alfabetização das crianças, aplicados a cada ano, e estimular as escolas a criarem seus 

próprios instrumentos de avaliação e estimulação de metas e monitoramento, 

implementando medidas pedagógicas para alfabetizar e letrar todos os alunos até o 

final do terceiro ano do ensino fundamental. 

 

EDUCAÇÃO INTEGRAL 
 
Análise Situacional 

A Educação Integral em sua essência é aquela que forma o ser humano em sua 

integralidade e para sua emancipação. Construir uma educação que emancipe e 
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forme em uma perspectiva humana que considere suas múltiplas dimensões e 

necessidades educativas é a grande estratégia de melhoria da qualidade de ensino e 

promoção do sucesso escolar. 

Há grande diferença entre educação integral e escola de tempo integral, nesta 

última o componente da ampliação da jornada escolar caracteriza-se pela mesma 

organização fragmentada dos processos educativos e o distanciamento entre a escola, 

e a comunidade, enquanto que na educação integral outros elementos são 

priorizados, tais como: a ampliação do currículo com a valorização dos saberes 

populares, a gestão democrática, a participação de outros sujeitos e a extensão do 

território educativo, tudo isso é articulado com o Projeto Político Pedagógico da 

escola, visando garantir a vivência escolar de alunos, professores, família e 

comunidade em um exercício cotidiano e coletivo de cidadania. 

A intenção da política de Educação Integral ultrapassa, portanto a mera 

ampliação de tempos, espaços e oportunidades educacionais e busca discutir e 

construir em nossas escolas espaços de participação, favorecendo a aprendizagem na 

perspectiva da cidadania, da diversidade e do respeito aos direitos humanos. O 

desafio é grande, mas as possibilidades de concretização da escola integral, 

entendendo-a como solo fértil de uma educação democrática e de qualidade social, é 

real. 

A ampliação progressiva do tempo diário de permanência do estudante na 

escola, previsto no artigo 34 da LDB, só faz sentido se trouxer uma reorganização 

inteligente desse tempo. Não se trata de imaginar uma escola sem horários ou regras, 

mas de recriá-los em função de projeto curricular ambicioso do ponto de vista das 

oportunidades formativas na perspectiva da aprendizagem multidimensional do 

cidadão, em respeito aos direitos humanos e à diversidade. 

A rede municipal de Augusto Corrêa ainda não tem adotado a escola em 

tempo integral. Sua experiência tem se limitado ao Programa Mais Educação, 

implantado no município desde 2013 e tem como proposta contribuir para a 

valorização da diversidade cultural e a diminuição das desigualdades educacionais 

das crianças e adolescentes por meio da jornada escolar. Ainda que a proposta do 

Mais Educação surja como alternativas para que os alunos estejam mais tempo na 
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escola, ela não garante uma educação integral. Para que essa educação aconteça é 

preciso que haja um amplo debate junto à comunidade e o poder público. Tal debate 

deve ser permanente junto aos professores, pais, gestores e lideranças comunitárias, 

com base em reflexões coletivas e participativas. 

Partindo desse pressuposto, a Secretaria de Educação de Augusto Corrêa 

compreende como fundamental a reflexão sobre a Educação Integral a partir das 

vozes dos educadores que pensam e a fazem nas escolas cumprindo uma agenda de 

debates e construção do projeto de Educação Integral para os próximos 10 anos. 

Mesmo diante das dificuldades, principalmente relacionadas a infraestrutura, o 

Município de Augusto Corrêa, não se exime da responsabilidade e da missão de 

oferecer Educação em tempo integral em, no mínimo, 50% das escolas públicas, de 

forma a atender, pelo menos, 25% dos (as) alunos (as) da Educação Básica, por meio 

de um processo democrático e participativo, visando a formação integral do 

educando para efetivo exercício da cidadania e para a construção de uma sociedade 

comprometida com a promoção humana.  

Para a operacionalização de uma política que atenda tais perspectivas 

educacionais e sociais, o projeto consubstancia-se na seguinte Meta e Estratégias: 

 

META 6- Oferecer Educação em tempo integral em, no mínimo, 5% das escolas 
públicas, de forma a atender, pelo menos, 15% dos (as) alunos (as) da Educação 
Básica. 
 
 
ESTRATÉGIAS 
 
6.1-Promover, com o apoio do Estado e da União, a oferta de educação básica pública 

em tempo integral, prioritariamente aquelas escolas do campo e da sede do 

município, com risco de vulnerabilidade social por meio de atividades de 

acompanhamento pedagógico e multidisciplinares, inclusive culturais e esportivas, 

de forma que o tempo de permanência dos (as) alunos (as) na escola, ou sob sua 

responsabilidade, passe a ser igual ou superior a 7 (sete) horas diárias durante todo o 

ano letivo, com a ampliação progressiva da jornada de professores em uma única 

escola; 
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6.2-Ampliar progressivamente a jornada escolar visando a expandir a escola de 

tempo integral, que abranja um período de, pelo menos, 7 horas diárias, com 

previsão de infraestrutura adequada, professores e funcionários em número 

suficiente; 

6.3- Prover permanentemente nas escolas de tempo integral, para todas as crianças e 

jovens matriculadas, um mínimo de 03 refeições adequadas e definidas por 

nutricionista; monitoria das tarefas escolares; desenvolvimento da prática de 

esportes, atividades artísticas e culturais, associados às ações socioeducativas e em 

parceria com a Secretaria de Saúde; 

6.4-Implementação de um processo de reorientação curricular que privilegie a 

articulação e o diálogo entre os saberes clássicos e os saberes locais e no qual o 

currículo integrado supere a fragmentação das áreas do conhecimento humano e as 

formas de saberes e se constitua de forma orgânica no cotidiano escolar; 

6.5-Equalização das condições físicas das escolas para que possam receber ou ampliar 

suas atividades de educação em tempo integral, considerando a adequação dos 

espaços para o desenvolvimento das atividades de múltiplas naturezas, 

considerando os aspectos de acessibilidade física por meio de ajustes arquitetônicos e 

novas construções escolares; 

6.6-Construção de uma agenda de formação e avaliação continuada dentro da 

especificidade da Educação Integral para os profissionais da educação que atuam na 

docência, gestão, coordenação escolar, considerando a importância da atuação 

profissional de toda a equipe da escola como imprescindível para a efetividade do 

projeto com qualidade; 

6.7-Atender, com padrão de qualidade, as escolas do campo na oferta de educação 

em tempo integral, com base em consulta prévia e informada às comunidades, 

considerando as peculiaridades locais; 

6.8- Garantir a educação em tempo integral para pessoas com deficiência, transtornos 

globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação na faixa etária de 4 

(quatro) a 17 (dezessete) anos, assegurando atendimento educacional especializado 

complementar e suplementar ofertado em salas de recursos multifuncionais da 

própria escola ou em instituições especializadas; 
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6.9-Buscar contribuir com o desenvolvimento pleno do educando contemplando 

atividades culturais, de entretenimento e esportivas; 

6.10-Desenvolver as potencialidades dos alunos, oferecendo-lhes condições de 

construir diferentes saberes que vão além do currículo escolar; 

6-11-Contribuir para a formação integral dos alunos, oferecendo-lhes conhecimentos 

necessários para a formação acadêmica e profissional; 

6.12-Assegurar o atendimento educacional às crianças e adolescentes com 

necessidades especiais numa perspectiva de inclusão social.; 

 

APRENDIZADO NA IDADE CERTA 

Análise Situacional 

O Brasil tem como desafio garantir uma educação básica de qualidade, em 

todas as etapas e modalidades, com melhoria do fluxo escolar e da aprendizagem. 

Neste aspecto, a avaliação enquanto estratégia política para fomentar experiências 

emancipatórias, mediante a participação de diferentes sujeitos social precisa 

considerar todos os aspectos pedagógicos que envolvem a educação. A avaliação não 

pode refletir em orientações políticas dos governos e, perder seu caráter de 

diagnóstico situacional que contribua para melhorar as condições de ensino e de 

aprendizagem, para ser aperfeiçoada e tornar-se instrumento de controle do Estado.  

Avaliando os dados de Augusto Corrêa, podemos percebe que em 2013 o 

município não alcançou a meta projetada nem para as os anos iniciais e nem para os 

anos finais do ensino fundamental. Para os anos iniciais a meta era de 3.4 ficando em 

3.3 e para os anos finais era de 3.6 e ficou em 3.4 conforme mostra a tabela a seguir: 

Tabela 15: IDEB dos anos iniciais e finais do ensino fundamental 

Fonte: SEMED 
 

Conforme dados acima, observa-se que o município tem muitos desafios a 

percorrer para atingir a meta estabelecida pelo MEC até 2021, tanto nos anos iniciais 

ETAPAS DE ENSINO 
IDEB Observado IDEB Projetado 

2013 2013 2015 2017 2019 2021 

Anos iniciais do Ens. Fundamental 3.4 3.6 3.9 5.5 5.7 6.0 

Anos Finais do Ens. Fundamental 3.3 3.4 3.8 5.0 5.2 5.5 
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quanto finais. Em resposta a esses desafios, o município necessita implantar, ampliar 

políticas, diretrizes e ações visando estruturar um cenário de possibilidades que 

sinalize para uma efetiva política pública municipal para a Educação Básica, 

principalmente o Ensino Fundamental, comprometida com as múltiplas necessidades 

sociais e culturais da população augustocorreense. 

 
META 7- 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 médias para o IDEB indicadas na Tabela 15. 
 
 
ESTRATÉGIAS 
 
7.1- Criar mecanismos contínuos de avaliação por meio de instrumento diagnóstico 

que oriente as dimensões a serem fortalecidas e fomente a elaboração de 

planejamento estratégico, visando à melhoria contínua da qualidade educacional; 

7.2- Garantir a criação do Conselho Municipal de Educação (CME), até 2016, para que 

o mesmo possa estabelecer e implantar diretrizes curriculares municipais para a 

Educação Básica, tomando como referência a diversidade e as peculiaridades locais;  

7.3-Reduzir as taxas de reprovação, abandono e distorção idade-série, no ensino 

fundamental e no ensino médio em 90% nos primeiros cinco anos e em 100% até o 

final da vigência deste PME; 

7.4- Promover, anualmente, a avaliação das escolas pela comunidade escolar e pelo 

conselho municipal de educação, por meio de instrumentos de avaliação que 

orientem as dimensões a serem fortalecidas, destacando-se a elaboração de 

planejamento estratégico, a melhoria contínua da qualidade educacional, a formação 

continuada dos profissionais da educação e o aprimoramento da gestão democrática; 

7.5- Acompanhar e divulgar, bienalmente, os resultados avaliativos junto a 

comunidade escolar e familiar;  

7.6- Garantir a participação da comunidade escolar no planejamento, na aplicação e 

no controle de recursos financeiros aplicados a educação, visando à ampliação da 

transparência e ao efetivo desenvolvimento da gestão democrática, a partir da 

vigência deste PME;  
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7.7-Garantir, em regime de colaboração, às escolas públicas de educação básica o 

acesso à energia elétrica, ao abastecimento de água, ao esgoto sanitário e ao manejo 

de resíduos sólidos, na vigência do PME; 

7.8-Implantar e desenvolver, até o segundo ano de vigência do PME, políticas de 

prevenção e combate à violência nas escolas, com capacitação dos profissionais da 

educação para atuarem em ações preventivas junto aos educandos na detecção das 

causas como: violência doméstica e sexual, questões étnico-raciais, de gênero e de 

orientação sexual, para a adoção das providências adequadas; 

7.9- Promover e garantir a formação continuada dos profissionais da educação, 

incluindo gestores e servidores das secretarias de educação, sobre: direitos humanos, 

promoção da saúde e prevenção de endemias, alcoolismo e drogas, em sua interface 

com as questões de gênero e sexualidade e questões étnico-raciaisdurante a vigência 

deste PME; 

7.10-Garantir aos sujeitos do meio rural uma educação que esteja ligada aos modos 

de organização da vida e da cultura, elaborando calendários escolares que 

considerem os calendários produtivos locais, a partir da vigência deste PME. 

 

ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 
 

Análise Situacional 

Os dados da população residente no município de Augusto Corrêa na faixa 

etária de 15 anos ou mais em 2010 era de 24.160. Chegando a um total de 25.501 em 

2014. Como evidencia a tabela abaixo:        

                            Tabela 16: População residente com 15 anos ou mais  

ANOS 2010 2011 2012 2013 2014 

População Estimada 24.160 24.499 24.831 25.168 25.501 

              Fonte: IBGE, 2010; SEMED, 2014 

 

O total de matrículas atendendo a população de 15 anos ou mais apresenta um 

pequeno aumento entre os anos de 2010 a 2013. Passando de 3.352 em 2010, para 

3.612 em 2013. Considerando o total de pessoas na faixa etária de 15 anos ou mais 

que residem em Augusto Correa podemos perceber o grande desafio para as redes 
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de ensino, especialmente a esfera estadual para expandir o número de escolas e 

matrículas para poder atingira média nacional até a vigência do plano como nos 

mostra a tabela abaixo: 

                             Tabela 17: População com 15 anos ou mais matriculada 

ANO 2010 2011 2012 2013 

População Estimada 3.352 3.210 3.318 3.612 

                         Fonte: Censo Educacional, INEP;SEMED 

 

Os dados oficiais nos mostram a estimativa de pessoas na faixa etária de 15 

anos ou mais que estão fora da escola em Augusto Corrêa nos últimos 4 anos ( 2010 a 

2014). Em 2010 chegava a 20.808 e em 2014 esse total passou para 21.556. Como nos 

mostra a tabela  abaixo: 

Tabela 18: População com 15 anos ou mais fora da escola 

Ano 2010 2011 2012 2013 2014 

População Estimada 20.808 21.289 21.513 21.556     - 

  Fonte: IBGE, 2010; SEMED, 2014 

 

A projeção da população residente no Município de Augusto Corrêa até a 

vigência do Plano Nacional em 2024 é de aproximadamente 28.850. Tal projeção 

precisa ser levada em consideração pelos gestores educacionais das redes de ensino 

estadual e municipal no momento de construção de ações efetivas para atender a 

demanda da população de 15 anos ou mais com Ensino Médio tanto regular, quanto 

em suas modalidades diversas. Como evidencia na tabela abaixo:  

Tabela 19: Projeção da população de 15 anos ou mais até 2024 

Ano 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

População Estimada 25.837 26.171 26.506 26.841 27.176 27.510 27.845 28.180 28.515 28.850 

Fonte: IBGE, 2010; SEMED, 2014 

 

 A taxa líquida da população alfabetizada na faixa etária de 15 anos ou mais de 

idade no Brasil corresponde a 91,5%. No Estado do Pará esse percentual chega a 

89,9%. Em Augusto Correa esse percentual cai para 73,7%. Como representa os 

gráficos abaixo: 
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Gráfico 12: Taxa de alfabetização da população de 15 anos ou mais de idade 

         

                            Brasil                        Pará                      Augusto Correa 

            Fonte: IBG 2010, PNAD 2013 

 

 Os índices da Taxa de analfabetismo funcional da população de 15 anos ou 

mais de idade no Brasil é de 29,4%. No Estado do Pará essa taxa chega a 38,7%. No 

Município de Augusto Correa o percentual é ainda maior, chegando a 51,5% (IBGE, 

2010, PNAD, 2013).   

 
Gráfico 13: Taxa de analfabetismo Funcional da População de 15 anos ou mais de Idade. 
 

              

                           Brasil                        Pará                        Augusto Correa 

                            Fonte: IBG 2010, PNAD 2013 

 

META 9- Elevar a taxa de alfabetização da população com 15 (quinze) anos ou mais 
para 27,3% (vinte e sete inteiros e três décimos por cento) até o final da vigência 
deste PME, erradicar o analfabetismo absoluto e reduzir em 49,5% (quarenta e 
nove inteiro e cinco decimo por cento) a taxa de analfabetismo funcional. 
 
 
ESTRATÉGIAS 
 
9.1.Assegurar a oferta gratuita da educação de jovens e adultos nas redes públicas de 

ensino municipal e estadual, a todos os que não tiveram acesso à educação básica na 

idade certa dando ênfase a permanência dos alunos com deficiência auditiva 

assegurando-lhes acompanhamento individualizado de profissionais especializados 

na língua brasileira de sinais (LIBRAS); 
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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. Implementar ações de alfabetização de jovens e adultos com garantia de 

continuidade da escolarização básica; 

9.4. Realizar chamadas públicas regulares para educação de jovens e adultos, 

promovendo-se busca ativa em regime de colaboração entre entes federados e em 

parceria com organizações da sociedade civil; 

9.5. Realizar avaliação, por meio de exames específicos, em parceria com rede 

estadual de ensino por meio SISPAE que permita aferir o grau de alfabetização de 

jovens e adultos com mais de quinze anos de idade; 

9.6 Assegurar a oferta de educação de jovens e adultos, nas etapas de ensino 

fundamental e médio, às pessoas privadas de liberdade em todos os estabelecimentos 

penais, assegurando-se formação específica dos professores e das professoras e 

implementação de diretrizes nacionais em regime de colaboração com a SUSIPE – 

Estado do Pará; 

9.7. Apoiar técnica e financeiramente projetos inovadores na educação de jovens e 

adultos que visem ao desenvolvimento de modelos adequados às necessidades 

específicas desses (as) alunos(as); 

9.8. Estabelecer mecanismos e incentivos que integrem os segmentos empregadores, 

públicos e privados, e os sistemas de ensino, para promover a compatibilização da 

jornada de trabalho dos empregados e das empregadas com a oferta das ações de 

alfabetização e de educação de jovens e adultos; 

9.9. Implementar programas de capacitação tecnológica da população jovem e adulta 

do campo e cidade, direcionados para os segmentos com baixos níveis de 

escolarização formal e para os(as) alunos(as) com deficiência, articulando os sistemas 

de ensino, a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, as 

universidades, as cooperativas e as associações, por meio de ações de extensão 

desenvolvidas em centros vocacionais tecnológicos, com tecnologias assistivas que 

favoreçam a efetiva inclusão social e produtiva dessa população; 
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9.10. 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 no Município de Augusto Correa, dando ênfase a 

permanência aos alunos com deficiência (surdos) com profissionais capacitados 

(interpretes); 

9.11. 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 no Município de Augusto Correa; 

9.12. Expandir em parceria com as esferas federal e estadual de ensino, os Programas 

de Brasil Alfabetizado e EJA. 

 

EJA INTEGRADA À EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 
 
Análise Situacional 
 

Os dados do Censo Educacional nos revelam uma pequena evolução nas 

matrícula no Ensino Fundamental de 2012 com um total de 1.027 para 1.230 em 2014. 

Sendo que o meio rural foi o que mais apresentou aumento de 675 em 2012 para 822 

em 2014. Como mostra a tabela abaixo: 

Tabela 20: Matriculas na EJA – Ensino Fundamental – Rede Municipal 

Matriculas 
EJA 

 

Ano 
Total de 

matriculas 
Total 

Urbano 
Total Rural 

2012 1.027 352 675 

2013 1.396 467 929 

2014 1.230 408 822 
          Fonte: Censo Educacional 2012 - 2014; SEMED, 2014 

 

Nos anos de 2012 a 2014 o Município de Augusto Corrêa ofertou aos jovens 

agricultores que residem e produzem no campo, na faixa etária de 18 a 29 anos o 

Programa Projovem Campo – Saberes da Terra que se destina a fazer a formação 
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completa de Ensino Fundamental na Modalidade Jovens e Adultos integrada a 

educação profissional na agricultura familiar.  

Tabela 21: Matrículas no Programa Projovem Campo – Saberes da Terra 

Matrículas 
Saberes da Terra 

 

Ano Total de Matrículas Rural 

2012 209 

2013 136 

2014 136 
           Fonte: Censo Educacional 2012 - 2014; SEMED, 2014 

 

O Percentual de matrículas de educação de jovens e adultos na forma 

integrada à educação profissional, no Brasil corresponde a 1,7%. No Estado do Pará 

esse percentual chega a 1,4%. O município de Augusto Corrêa apresenta um 

percentual um pouco acima da média nacional e estadual, chegam a 8,4% (IBGE, 

2010, PNAD, 2013).  

Gráfico 14: Percentual de matrículas de educação de jovens e adultos na forma integrada à 
educação profissional 

 

             

                    Brasil                               Pará                    Augusto Corrêa 

                                  Fonte: IBG 2010, PNAD 2013 

 
META 10- Oferecer, no mínimo, 17% (vinte e cinco por cento) das matrículas de 
educação de jovens e adultos, na forma integrada à educação profissional, no 
ensino fundamental e médio.  
 

ESTRATÉGIAS 

10.1 - Implantar programa municipal de educação de jovens e adultos voltado à 

conclusão do ensino fundamental e à formação profissional inicial, de forma a 

estimular a conclusão da educação básica; 

10.2 - Expandir as matrículas e incentivar a permanência e o sucesso com qualidade 

dos alunos na educação de jovens e adultos, de modo a articular a formação inicial e 

continuada de trabalhadores com a educação profissional, objetivando a elevação do 

nível de escolaridade do trabalhador e da trabalhadora; 
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10.3 - Fomentar a integração da educação de jovens e adultos com a educação 

profissional, em cursos planejados e em parceria com as esferas federal e estadual de 

ensino público, 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; 

10.4 - Criar 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; 

10.5. Criar programa municipal de reestruturação e aquisição de equipamentos 

voltados à expansão e à melhoria da rede física e tecnológica de escolas públicas que 

atuam na educação de jovens e adultos integrada à educação profissional, garantindo 

acessibilidade à pessoa com deficiência; 

10.6 - Estimular a diversificação curricular da educação de jovens e adultos, 

articulando a formação básica e a preparação para o mundo do trabalho e 

estabelecendo inter-relações entre teoria e prática, nos eixos da ciência, do trabalho, 

da tecnologia e da cultura e cidadania, de forma a organizar o tempo e o espaço 

pedagógicos adequados às características desses alunos e alunas; 

10.7 - Fomentar a produção de material didático, o desenvolvimento de currículos e 

metodologias específicas, voltadas à realidade do Município, os instrumentos de 

avaliação, o acesso a equipamentos e laboratórios e a formação continuada de 

docentes das redes públicas que atuam na educação de jovens e adultos articulada à 

educação Profissional em parceria com a rede pública estadual de ensino; 

10.8 - Fomentar a oferta pública de formação inicial e continuada para trabalhadores 

e trabalhadoras articulada à educação de jovens e adultos, em regime de colaboração 

e com apoio de entidades privadas de formação profissional vinculadas ao sistema 

sindical e de entidades sem fins lucrativos de atendimento à pessoa com deficiência, 

com atuação exclusiva na modalidade; 

10.9 - Aderir a programa nacional de assistência ao estudante, compreendendo ações 

de assistência social, financeira e de apoio psicopedagógico que contribuam para 
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garantir o acesso, a permanência, a aprendizagem e a conclusão com êxito da 

educação de jovens e adultos articulada à educação profissional; 

10.10 - Implementar mecanismos de incentivo e reconhecimento de saberes dos 

jovens e adultos trabalhadores do campo e cidade, a serem considerados na 

articulação curricular dos cursos de formação inicial e continuada e dos cursos 

técnicos de nível médio; 

10.11- Implantar políticas públicas municipais de prevenção e combate ao uso de 

drogas ilícitas em parceria com setores de saúde, segurança pública, assistência 

social, cultural, instituições privadas e organizações não governamentais. 

 

EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 
 
Análise Situacional 
 

Em 2014 o total de matrículas na rede estadual para o Ensino Médio foi de 

2.188 (Censo Educacional SEMED, 2014). O total de matrículas na educação 

profissional de nível médio integradas a educação profissional por meio do 

Programa PRONATEC foi de 136 o que corresponde a 6,2% do total de matriculas 

ofertadas no Ensino Médio. Como nos mostra a tabela abaixo: 

Tabela 22: Total de Vagas e Cursos – PRONATEC- 2014 

DS_EIXO_TECNOLOGICO DS_IDENTIFICADOR_TURMA CH VAGAS 

INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 
MONTADOR E REPARADOR DE 
COMPUTADORES M1/2014 180 14 

INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 
MONTADOR E REPARADOR DE 
COMPUTADORES T1/2014 180 14 

INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 
MONTADOR E REPARADOR DE 
COMPUTADORES T1/2014 180 19 

INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 
 
OPERADOR DE COMPUTADOR 180 49 

                                                                                                                                                                                 Total =136 

Fonte: PRONATEC, 2014- SEMED 

 
No Brasil as matrículas em educação profissional técnica de nível médio 

correspondem a um total de 1.602.946 e no Estado do Pará chega a um total de 

30.819. Porém se considerarmos apenas as matrículas na esfera pública, podemos 

observar uma queda na oferta. O Brasil atingiu apenas 900.519 de matrícula e o Pará 

na rede pública estadual cai para 14.051 (INEP/Censo Escolar da Educação Básica – 

2013). 
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META 11 – Garantir pelo poder público estadual a educação profissional técnica 
de nível médio em 50% (cinquenta por cento) da gratuidade na expansão de vagas 
até o final deste PME.  
 
ESTRATÉGIAS 

11.1 - Expandir as matrículas de educação profissional técnica de nível médio na 

Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, levando em 

consideração a responsabilidade dos institutos na ordenação territorial, sua 

vinculação com arranjos produtivos, sociais e culturais locais e regionais no campo e 

cidade, bem como a interiorização da educação profissional. Em Programas como: 

Mulheres Mil; Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e ao Emprego – 

PRONATEC; 

1.2- Criar mecanismos de expansão da oferta de educação profissional técnica de 

nível médio através de solicitação à rede pública estadual de ensino de modo a 

assegurar a construção de Escolas Tecnológicas no município de Augusto Correa; 

11.3. Fomentar a expansão da oferta de educação profissional técnica de nível médio 

na modalidade de educação à distância, promovendo o acesso a internet e a 

cobertura de celulares nos grandes pólos escolares com a finalidade de ampliar a 

oferta e democratizar o acesso à educação profissional pública e gratuita, assegurado 

padrão de qualidade; 

11.4. Estimular a criação de cursos técnicos nos pólos de ensino médio e a expansão 

do estágio na educação profissional técnica de nível médio e do ensino médio 

regular, preservando-se seu caráter pedagógico integrado ao itinerário formativo do 

aluno, visando à formação de qualificações próprias da atividade profissional 

desenvolvidas no campo e na cidade, à contextualização curricular e ao 

desenvolvimento da juventude; 

11.5 - Viabilizar junto ao poder público federal e estadual mecanismos para ampliar a 

oferta de programas de formação profissional para comunidades campesinas, 

assegurando-lhes certificação e reconhecimento dos pequenos empreendimentos; 

11.6 - Viabilizar junto ao poder público federal e estadual mecanismos para ampliar a 

oferta de matrículas gratuitas de cursos técnicos de nível médio, através da educação 

em tempo integral, pelas entidades públicas e privadas de formação profissional 

http://mulheresmil.mec.gov.br/
http://pronatec.mec.gov.br/
http://pronatec.mec.gov.br/
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vinculadas ao sistema sindical e entidades sem fins lucrativos de atendimento à 

pessoa com deficiência, com atuação exclusiva na modalidade; 

11.7 - Viabilizar junto ao poder público federal e estadual formas de expandir a oferta 

de financiamento estudantil à educação profissional técnica de nível médio oferecida 

em instituições privadas de educação superior; 

11.8 - Institucionalizar sistema de avaliação da qualidade da educação profissional 

técnica de nível médio das redes escolares públicas e privadas em parceria com a 

Secretaria Estadual de Educação por meio do SISPAE; 

11.9 - Expandir o atendimento do ensino médio gratuito integrado à formação 

profissional para as populações do campo criando escolas técnicas vinculadas à 

cultura da região (comunidades indígenas e quilombolas), de acordo com os seus 

interesses e necessidades; 

11.10 - Elevar gradualmente a taxa de conclusão média dos cursos técnicos de nível 

médio na Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica para 

noventa por cento e elevar, nos cursos presenciais; 

11.11 - Elevar gradualmente o investimento em programas de bolsas para alunos de 

baixa renda para criar mecanismos de assistência estudantil e mobilidade acadêmica, 

visando garantir as condições necessárias à permanência dos (as) estudantes e à 

conclusão dos cursos técnicos de nível médio; 

11.12- Reduzir as desigualdades étnico-raciais e regionais entre campo e cidade, 

criando cursos técnicos especializados na cultura regional e elevando o acesso e 

permanência na educação profissional técnica de nível médio, inclusive mediante a 

adoção de políticas afirmativas, na forma da lei; 

11.13- Estruturar em parceria com as redes federal e estadual, um sistema de 

informação profissional, articulando a oferta de formação das instituições 

especializadas em educação profissional aos dados do mercado de trabalho e a 

consultas promovidas em entidades empresariais e de trabalhadores do campo e da 

cidade. 

 

EIXO 2 – SUPERAÇÃO DA DESIGUALDADE E VALORIZAÇÃO DAS DIFERENÇAS 
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A superação da desigualdade no Brasil é um desafio que implica ponderar o 

modelo de gestão que temos e a própria forma de regulamentação que prevalece no 

país, já que a negação de direitos é histórica. Por isso, a adoção de formas colegiadas 

de elaboração do Plano Municipal de Educação no município de Augusto Corrêa 

reflete o esforço de agir colaborativamente na direção de um planejamento que 

efetive a superação da desigualdade e valorize a diferença existente na população. 

Observa-se que a centralidade deste eixo se dá em torno da diversidade, 

caráter que vem, nos últimos anos, tendo notoriedade nas políticas de governo, mas 

que desde a promulgação da Lei 9.394/1996, aspecto aparece de forma recorrente e 

ultrapassa os meandros da legalidade, alcançando os meios acadêmicos que tem 

produzido investigações na sociedade e no cotidiano escolar. 

Assim, a diversidade étnica e cultural nesse PME comparece como uma 

posição crítica em relação à homogeneização das diferenças que prevalece na 

sociedade em geral. Neste eixo, procuramos estabelecer estratégias que representem 

oposição ao modelo hegemônico de educação, dando prioridade para o 

reconhecimento das diferenças em todas as instâncias de forma a superar a propor a 

reflexão e ação em torno da superação das desigualdades. 

Diante disso, esperamos que as estratégias elaboradas no eixo 02 possam 

mobilizar a comunidade educativa de Augusto Corrêa na direção de cumprir o 

princípio democrático da igualdade, que partindo da ideia de diversidade, possam 

evitar coletivamente que as diferenças se mostrem em desigualdades. 

 

EDUCAÇÃO ESPECIAL/INCLUSIVA 
 
Análise Situacional 
 
 O objeto que norteia a meta 04 está em torno da Educação Especial, a qual foi 

definida pelo Conselho Nacional de Educação no Parecer CNE/CEB nº 7/2010, como 

modalidade de ensino transversal a todas as etapas e outras modalidades e também 

como parte integrante da educação regular, devendo ser prevista no projeto político-

pedagógico da unidade escolar. 

 Essa regulação atende ao que foi preconizado na Convenção sobre os Direitos 

das Pessoas com Deficiência (ONU/2006), que no Brasil foi regulada por meio do 
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Decreto nº 6949/2009. Desta forma, o nosso país assumiu o compromisso de afiançar 

o acesso das pessoas com deficiência a um sistema educacional inclusivo em todos os 

níveis.  

 Tal acordo sugere a adoção de medidas que garantam as condições para a 

efetiva participação das pessoas com deficiência, de forma a impedir a exclusão do 

sistema educacional. 

 A presente análise diagnóstica aponta também a necessidade da 

implementação das políticas de inclusão advindas da Política Nacional de Educação 

Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva, regulamentada pelo Decreto n.º 

6.751/2008, o qual foi revogado e, substituído, pelo Decreto n.º 7.611/2011 sem 

esquecer a manifestação do Conselho Nacional de Educação, a qual registrada no 

Parecer CNE/CEB n.º 13/2009, que decide as Diretrizes Operacionais para o 

Atendimento Educacional Especializado na Educação Básica, modalidade Educação 

Especial e a Resolução CNE/CEB n.º 04/2009, que institui tais diretrizes, cujos 

documentos registram a expressivo crescimento das matrículas das pessoas com 

deficiência na escola regular inclusiva.  

 Assim, é necessário compreender que essas regulações operacionalizaram a 

educação especial, como parte integrante das políticas de educação inclusiva, 

centrada no Atendimento Educacional Especializado (AEE), cujo objetivo é 

identificar aptidões e necessidades dos estudantes, dispondo recursos de 

acessibilidade, a partir de atividades pedagógicas específicas que gerem acesso aos 

conteúdos escolares.  

 Partindo do ponto do que estabelece a legislação em vigor, o atendimento não 

substitui a escolarização em classe comum, o que obriga a oferta de atividades no 

contra-turno em salas de recursos multifuncionais na escola, de outras escolas 

públicas ou em centros de AEE. 

 Assim, para a concretização do AEE, os sistemas de ensino devem matricular os 

estudantes com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas 

habilidades/superdotação nas classes comuns do ensino regular e, 

cumulativamente, no atendimento educacional especializado (AEE).  
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 Registra-se ainda que as Diretrizes Operacionais para o Atendimento 

Educacional Especializado na Educação Básica situa que o projeto pedagógico da 

escola de ensino regular deve constar a oferta do AEE prevendo na sua organização: 

I – sala de recursos multifuncionais: espaço físico, mobiliário, materiais 
didáticos, recursos pedagógicos e de acessibilidade e equipamentos 
específicos;  
II – matrícula no AEE de alunos matriculados no ensino regular da própria 
escola ou de outra escola;  
III – cronograma de atendimento aos alunos;  
IV – plano do AEE: identificação das necessidades educacionais específicas 
dos alunos, definição dos recursos necessários e das atividades a serem 
desenvolvidas;  
V – professores para o exercício da docência do AEE;  
VI – outros profissionais da educação: tradutor e intérprete de Língua 
Brasileira de Sinais, guia-intérprete e outros que atuem no apoio, 
principalmente às atividades de alimentação, higiene e locomoção;  
VII – redes de apoio no âmbito da atuação profissional, da formação, do 
desenvolvimento da pesquisa, do acesso a recursos, serviços e 
equipamentos, entre outros que maximizem o AEE (RESOLUÇÃO 4/ 2009).  

 

 Considerando-se tais conjecturas, passa-se a análise das informações relativas 

ao atendimento educacional conferido ao público desta meta no município de 

Augusto Corrêa. 

 Considerando as aferições oficiais do Ministério da Educação - MEC, observa-

se que o atendimento da população de 4 a 17 anos de pessoas com deficiência no 

Estado do Pará quantitativamente, apresenta números que estão próximos da média 

nacional de atendimento a esse público, no qual a região norte e o estado do Pará 

estão proporcionalmente iguais com 83,5% abaixo do Brasil em 2,3%, cuja 

porcentagem é de 85,8% (OBSERVATÓRIO DO PNE, 2013). 

Considerando os números que constam do site do Observatório do PNE 

(2013) observa-se que no Estado do Pará, a população na faixa de 4 a 17 anos que está 

na escola é 193.040 estudantes que apresentam dificuldade permanente de enxergar, 

ouvir, caminhar ou apresentam deficiência mental/intelectual permanente. Na 

mesma fonte, destaca-se que desse contingente populacional, são mais comuns as 

dificuldades de enxergar (71,52%) e de ouvir (21,40%), que juntas equivalem a 

92,93% das crianças que possuem dificuldades e que matriculadas na escola. 

A análise das informações nos admite verificar que as políticas inclusivas 

apresentam resultados favoráveis no Estado do Pará, sendo que, no ano de 2013, 
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95,60% das matriculas de alunos com deficiência encontram-se em classes comuns, 

conforme pode ser observado na tabela abaixo.  

Tabela 23: Evolução da Matrícula de 2007 à 2013 na rede estadual referente a alunos com 
deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação 

matriculados em classe regular 
 

Ano Classes Especiais Escolas Exclusivas Classes Comuns 

2007 21,40% 3.472 25,50% 4.126 53,10% 8.607 

2008 19,40% 3.467 23% 4.108 57,50% 10.262 

2009 10% 1.725 19,30% 3.308 70,70% 12.135 

2010 7,70% 1.495 7,90% 1.532 84,40% 16.432 

2011 3,80% 862 3,40% 768 92,80% 20.978 

2012 2,50% 638 2,80% 698 94,70% 23.748 

2013 1,80% 517 2,60% 736 95,60% 27.030 
Fonte: INEP/ censo escolar 2013/IBGE/Pnad /observatório do PNE 

 
Assim, essa contextualização sobre a educação especial e a inclusão no Estado 

do Pará é necessária, pois as unidades federadas municipais colaboram em muito 

para o êxito dessa modalidade. O município de Augusto Corrêa matriculou em 2014, 

15. 858 alunos e desses 311 alunos possuem algum tipo de deficiência, transtornos 

globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação. Na rede estadual 

desse município, foram matriculados 15 alunos deficientes e na rede municipal 296, o 

que representa 96% do atendimento. Os dados apresentados no Observatório do 

PNE (2013) sobre a educação no município de Augusto Corrêa mostram que as redes 

públicas foram as maiores responsáveis pelo atendimento da educação especial e da 

inclusão, como mostra a tabela a seguir. 

Tabela 24: Porcentagem de matrículas de alunos com deficiência, transtornos globais do 
desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação matriculados em classes comuns – 

rede pública – 2007 à 2013. 
 

 

 

 
 
 

Fonte: Observatório do PNE (2013) 

 

Observa-se na tabela 24 que o município foi ampliando gradativamente os 

percentuais de matrícula na educação especial, a qual chegou em 2013 com mais de 

100% de alunos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas 

2007 (%) 2007 2008 (%) 2008 2009 (%) 2009 2010 (%) 2010 

82,9 223,0 75,1 133,0 64,2 88,0 100,0 164,0 

2011 (%) 2011 2012 (%) 2012 2013 (%) 2013 

100,0 111,0 100,0 119,0 100,0 216,0 
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habilidades ou superdotação matriculados em classes comuns, representando que os 

investimentos devem continuar no sentido de melhorar o atendimento para cada tipo 

de deficiência, uma vez que não basta somente matricular, mas ter um trabalho 

efetivamente inclusivo, conforme preconiza as legislações sobre o tema. Uma das 

formas de garantir essa inclusão é proceder à segunda matrícula. Na tabela 21, 

observa-se as matrículas por classe inclusiva. 

Tabela 25: Matrícula na rede pública por classe em Augusto Corrêa – 2007-2013 

Ano Classes Comuns Escolas Exclusivas Classes Especiais 

2007 82,9% 223 17,1% 46 0% 0 

2008 75,1% 133 24,9% 44 0% 0 

2009 64,2% 88 35,8% 49 0% 0 

2010 100% 164 0% 0 0% 0 

2011 100% 111 0% 0 0% 0 

2012 100% 119 0% 0 0% 0 

2013 100% 211 0% 0 0% 0 

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

 

É possível notar na tabela acima que a inclusão é efetiva na rede pública do 

referido município, atingindo em números absolutos 211 alunos incluídos em classes 

regulares e, conforme aponta a legislação, a gradativa diminuição das classes 

exclusivas ou escolas especiais. As informações do Observatório do PNE (2013), 

relativo a Augusto Corrêa, a matrícula dos alunos deficientes em classes regulares na 

educação infantil para 2013 de 20 alunos. Para os anos iniciais do Ensino 

Fundamental no referido ano, a matrícula era de 148 alunos deficientes matriculados 

em classes regulares. Para os anos finais do Ensino Fundamental são 43 alunos. 

Considerando a estratégia 4.3 do PNE que prevê Implantar, ao longo deste 

PNE, salas de recursos multifuncionais e fomentar a formação continuada de 

professores e professoras para o atendimento educacional especializado nas escolas 

urbanas, do campo, indígenas e de comunidades quilombolas, observa-se que na 

tabela 04 e 05 os percentuais de implantação de escolas com salas de recursos 

multifuncionais em uso na rede municipal e nas escolas do campo. 
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Tabela 26: Percentuais de implantação de escolas com salas de recursos multifuncionais 
em uso na Rede Municipal – 2009-2013 

Ano 
Escolas com salas de 

recursos multifuncionais 

Escolas com salas de 
recursos multifuncionais em 

uso 

Escolas com salas de recursos 
multifuncionais sem uso 

2009 1,1% 1 0% 0 1,1% 1 

2010 2,4% 2 0% 0 2,4% 2 

2011 3,5% 3 0% 0 3,5% 3 

2012 3,5% 3 3,5% 3 0% 0 

2013 12% 10 12% 10 0% 0 

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

 

Tabela 27: Percentuais de implantação de escolas com salas de recursos multifuncionais 
em uso no campo – 2009-2013 

Ano 
Escolas com salas de 

recursos multifuncionais 

Escolas com salas de 
recursos multifuncionais em 

uso 

Escolas com salas de recursos 
multifuncionais sem uso 

2009 0% 0 0% 0 0% 0 

2010 0% 0 0% 0 0% 0 

2011 1,3% 1 0% 0 1,3% 1 

2012 1,3% 1 1,3% 1 0% 0 

2013 5,3% 4 5,3% 4 0% 0 

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

As tabelas 26 e 27 são reveladoras de disparidades. Observa-se que existe 

desigualdades entre as formas de atendimentos em salas de recursos multifuncionais 

entre no meio urbano e o campo. A disparidade entre os processos de implantação 

no meio urbano que são 10 salas no município, enquanto nas escolas do campo há 

somente 4 salas implantadas no ano de 2013, mesmo considerando que entre 2009 e 

2013, houve um crescimentos em ambas as localidades. Nesse sentido, é urgente a 

ampliação das salas de recursos multifuncionais, principalmente no campo, cujo 

número de salas são bastante reduzido. 

Sobre a matrícula por deficiência, observam-se na tabela a seguir que a surdez 

e a deficiência intelectual são os tipos mais incluídos na rede de ensino do município 

de Augusto Corrêa, conforme mostra a referida tabela.  
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Tabela 28: Matrícula por tipo de deficiência, transtorno global do desenvolvimento ou altas habilidades/superdotação 

Ano Cegueira 
Baixa 
visão 

Surdez 
Deficiência 

auditiva 
Surdocegueir

a 
Deficiência 
intelectual 

Deficiência 
física 

Deficiência 
múltipla 

Transtorno global 
do 

desenvolvimento 

Altas 
habilidades/superdotação 

2009 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 

2010 0% 0 14,8% 8 36,4% 4 33,3% 4 100% 4 58,6% 17 13% 3 66,7% 4 55% 22 0% 0 

2011 0% 0 18,2% 2 55,6% 5 0% 0 50% 1 70,3% 52 10% 1 40% 2 100% 2 0% 0 

2012 0% 0 66,7% 4 37,5% 3 75% 15 0% 0 73,2% 52 47,4% 9 57,1% 4 100% 2 0% 0 

2013 75% 3 42,9% 6 38,5% 5 32,3% 10 0% 0 59,1% 78 55,6% 15 70% 7 40% 2 0% 0 

Fonte: Mec/Inep/DEED/Censo Escolar / Preparação: Todos Pela Educação 
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Além da surdez e a da deficiência intelectual que tem os maiores percentuais 

de matrícula no município, a tabela também apresenta percentuais para Deficiência 

física, Deficiência múltipla Transtorno global do desenvolvimento com números 

significativo o que inspira dizer que a inclusão está em desenvolvimento. 

A Estratégia 4.13 - Ampliação das equipes de profissionais, a qual prevê 

apoiar a ampliação das equipes de profissionais da educação para atender à 

demanda do processo de escolarização dos(as) 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 surdos-cegos, professores de Libras, prioritariamente surdos, e 

professores bilíngues. Nesse sentido, observa-se na tabela 29 sobre os números de 

funções docentes no Atendimento Educacional Especializado. 

Tabela 29: Número de funções docentes no Atendimento Educacional Especializado / 

Rede 

Ano Todas as redes Pública Privada 

2009 0 0 0 

2010 8 8 0 

2011 10 10 0 

2012 12 12 0 

2013 18 18 0 

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

Observa-se na tabela acima que é crescente o número de funções docentes 

para o AEE que em 2013 atingiu, especialmente na rede pública, 18 professores 

exercendo a referida função, mas o dado também revela preocupação, já que é 

necessário a formação continuada para todos os docentes, uma vez que a inclusão 

acontece em classes regulares. As informações do Observatório do PNE (2013) 

mostra que só existe 01 professor que domina a Linguagem Brasileira de Sinais – 

Libras. Isso quando comparados com os números de alunos matriculados por 

deficiência surdez, deficiência auditiva, cego/surdo é bastante discrepante. 
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META 4: Universalizar, para a população de 4 (quatro) a 17 (dezessete) anos com 
deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou 
superdotação, o acesso à educação básica e ao atendimento educacional 
especializado, preferencialmente na rede regular de ensino, com a garantia de 
sistema educacional inclusivo, de salas de recursos multifuncionais, classes, 
escolas ou serviços especializados, públicos ou conveniados.  
   

ESTRATÉGIAS 

4.1 - Promover, no prazo de vigência deste PME, a universalização do atendimento 

escolar à demanda manifesta pelas famílias de crianças de 0 (zero) a 3 (três) anos com 

deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou 

superdotação, observado o que dispõe a Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, 

que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional; 

4.2- Garantir a implantação, ao longo deste PME, salas de recursos multifuncionais a 

todas as unidades escolares e garantindo a formação continuada de professores e 

professoras e demais profissionais da educação para o atendimento educacional 

especializado nas escolas urbanas, do campo, indígenas e de comunidade em geral; 

4.3 - Garantir atendimento educacional especializado em salas de recursos 

multifuncionais, classes, escolas ou serviços especializados, públicos ou conveniados, 

nas formas complementar e suplementar, a todos (as) alunos (as) com deficiência, 

transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, 

matriculados na rede pública de educação básica, conforme necessidade identificada 

por meio de avaliação de uma equipe multifuncional, ouvidos a família e o aluno; 

4.4 - Garantir 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; 

4.5 - Manter e ampliar programas suplementares que promovam a acessibilidade nas 

instituições públicas, para garantir o acesso e a permanência dos (as) alunos (as) com 

deficiência por meio da adequação arquitetônica, da oferta de transporte acessível e 

da disponibilização de material didático próprio e de recursos de tecnologia 

assistiva, assegurando, ainda, no contexto escolar, em todas as etapas, níveis e 
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modalidades de ensino, a identificação dos (as) alunos (as) com altas habilidades ou 

superdotação; 

4.6 - Garantir a oferta de educação bilíngue, em Língua Brasileira de Sinais - LIBRAS 

como primeira língua e na modalidade escrita da Língua Portuguesa como segunda 

língua, aos (às) alunos (as) surdos e com deficiência auditiva de 0 (zero) a 14 

(quatorze) anos, em escolas e classes bilíngues e em escolas inclusivas, nos termos 

do art. 22 do Decreto no 5.626, de 22 de dezembro de 2005, e dos arts. 24 e 30 da 

Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, bem como a adoção do 

Sistema Braille de leitura para alunos (a) com baixa visão cegos e surdos-cegos; 

4.7- Garantir a oferta de educação inclusiva, vedada a exclusão do ensino regular sob 

alegação de deficiência e promovida a articulação pedagógica entre o ensino regular 

e o atendimento educacional especializado; 

4.8 - Fortalecer o acompanhamento e o monitoramento do acesso à escola e ao 

atendimento educacional especializado, bem como da permanência e do 

desenvolvimento escolar dos (as) alunos (as) com deficiência, transtornos globais do 

desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação beneficiários (as) de programas 

de transferência de renda, juntamente com o combate às situações de discriminação, 

preconceito e violência, com vistas ao estabelecimento de condições adequadas para 

o sucesso educacional, em colaboração com as famílias e com os órgãos públicos de 

assistência social, saúde e proteção à infância, à adolescência e à juventude; 

4.9- Implementar pesquisas voltadas para o desenvolvimento de metodologias, 

materiais didáticos, equipamentos e recursos de tecnologia assistiva, com vistas à 

promoção do ensino e da aprendizagem, bem como das condições de acessibilidade 

dos (as) estudantes com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas 

habilidades ou superdotação; 

4.10 - Promover o desenvolvimento de pesquisas interdisciplinares para subsidiar a 

formulação de políticas públicas intersetoriais que atendam as especificidades 

educacionais de estudantes com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento 

e altas habilidades ou superdotação que requeiram medidas de atendimento 

especializado; 
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4.11 -Promover a articulação intersetorial entre órgãos e políticas públicas de saúde, 

assistência social e direitos humanos, em parceria com as famílias, com o fim de 

desenvolver modelos de atendimento voltados à continuidade do atendimento 

escolar, na educação de jovens e adultos, das pessoas com deficiência e transtornos 

globais do desenvolvimento com idade superior à faixa etária de escolarização 

obrigatória, de forma a assegurar a atenção integral ao longo da vida; 

4.12 - 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 surdos-cegos, professores de Libras, prioritariamente surdos, e 

professores bilíngues; 

4.13 - Informar o Ministério da Educação, nos órgãos de pesquisa, demografia e 

estatística competentes, a obtenção de informação detalhada sobre o perfil das 

pessoas com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades 

ou superdotação em qualquer idade escolar; 

4.14 - 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; 

4.15 - Ampliar a oferta de formação continuada e a produção de material didático 

acessível, assim como os serviços de acessibilidade necessários ao pleno acesso, 

participação e aprendizagem dos estudantes com deficiência, transtornos globais do 

desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação matriculados na rede pública 

de ensino; 

4.16 - Favorecer a participação das famílias e da sociedade na construção do sistema 

educacional inclusivo, por meio de implementação de cursos de capacitação; 

4.17 - Estabelecer que até o quinto ano de vigência deste PNE todos os prédios 

escolares públicos e privados estejam adaptados de acordo com o padrão de 

infraestrutura normatizado, de modo a atender aos alunos com deficiências e altas 

habilidades desses espaços e a permitir livre e fácil locomoção; 
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4.18 - Implantar tecnologias assistivas e garantir a capacitação de profissionais 

especializados para o atendimento de todos os estudantes com deficiências e altas 

habilidades, conforme art. 276 da Constituição do Estado do Pará; 

4.19 - Intensificar a implementação de equipes de professores itinerantes 

especializados nas escolas publicas para atendimento dos alunos com deficiências e 

altas habilidades; 

4.20 - Criar Centros de Atendimento Educacional Especializados por pólos para 

todos os alunos com deficiência e altas habilidades, criar núcleo de condutas típicas/ 

autismo, lapes, NAAHS, dislexia, com biblioteca digital, classe hospitalar, linguagem, 

domicílio, avaliação, sala de leitura, sala de acolhimento, formação e 

profissionalização, com a presença de profissionais que atuem com o Sorobã, com 

cartografia tátil, como Transcritor e Revisor Braille para as adaptações pedagógicas 

dos recursos didáticos para os alunos cegos ou com baixa visão; profissionais 

tradutores/intérpretes, instrutores surdos de LIBRAS, professor bilíngue de acordo 

com o Decreto 5.626/05, no município de Augusto Corrêa; 

4. 21- Criar Centros de Atendimento Educacional Especializados para todos os 

alunos com deficiência e altas habilidades, criar núcleo de condutas típicas/ autismo, 

lapes, NAAHS, dislexia, com biblioteca digital, classe hospitalar, linguagem, 

domicílio, avaliação, sala de leitura, sala de acolhimento, formação e 

profissionalização, com a presença de profissionais que atuem com o Sorobã, com 

cartografia tátil, como Transcritor e Revisor Braille para as adaptações pedagógicas 

dos recursos didáticos para os alunos cegos ou com baixa visão; profissionais 

tradutores/intérpretes, instrutores surdos de LIBRAS, professor bilíngue de acordo 

com o Decreto 5.626/05, no município de Augusto Corrêa; 

4.22- Assegurar que o projeto pedagógico das escolas da rede pública estabeleça as 

orientações e ações para o atendimento dos alunos com deficiências, transtornos 

globais e altas habilidades; 

4.23 - Incentivar experiências educativas exitosas dos alunos com deficiência, 

transtornos globais e altas habilidades; 

4.24 - Viabilizar junto aos governos estadual e Federal formas de garantir a presença 

nos Centros de Formação e Atendimento Educacional Especializado de profissionais 
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que atuem com o Sorobã, com cartografia tátil, como Transcritor e Revisor Braille 

para as adaptações pedagógicas dos recursos didáticos para os alunos cegos ou com 

baixa visão; 

4.25 - Conveniar com instituições públicas de saúde que promovam escolarização em 

Classes hospitalares, para encaminhar alunos com enfermidades graves para que 

possam continuar seus estudos, sem prejuízo a aprendizagem. 

 

ESCOLARIDADE MÉDIA 
 
Análise Situacional 
 

A presente meta refere-se ao estabelecimento de obrigações relativas ao resgate 

da divida social e à diminuição das desigualdades que marcam negativamente a 

sociedade brasileira. Impulsionado pela Constituição Federal de 1988 e pela Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDBEN (Lei nº 9.394/96), a partir da 

década de 1990, o Brasil acelera o processo de universalização do ensino 

fundamental.  

Atualmente, por força de emenda constitucional, o desafio brasileiro atual 

extrapola os limites do ensino fundamental e se estende para a população de 4 a 17 

anos. Porém, o Brasil é marcado por diferenças inaceitáveis quanto aos anos de 

escolaridade da população. Se considerarmos as populações do campo, da região de 

menor escolaridade no País, dos 25% (vinte e cinco por cento) mais pobres e dos 

negros.  

Mais enfaticamente, as classes sociais mais abastadas, as regiões do país mais 

desenvolvidas e as pessoas não negras tendem a ter mais anos de escolaridade do 

que os estratos populacionais abrangidos pela presente meta. É esta distorção que se 

pretende corrigir ou ao menos minimizar no decênio abrangido pelo presente PME.  

Confirmando esse cenário, tem-se que, de acordo com os dados oficiais do 

MEC, no Estado do Pará as diferenças ainda são mais alarmantes, sendo que a 

população apresenta anos de escolaridade inferiores aos verificados na média 

nacional, sobre a qual, o estado do Pará a escolarização entre a população entre 18 e 

29 anos é de apenas 8,8%. 
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Analisando tal número observa-se que a escolaridade média da população em 

estudo, no Pará é inferior à media nacional e corresponde a 73,33% de cumprimento 

da respectiva meta, devendo o Estado se empenhar para criar e colaborar com 

políticas públicas tendentes à elevação da escolaridade dessa faixa etária. Além disto, 

igualmente valendo-se dos dados informados pelo Ministério da Educação, tem-se 

este cenário é ainda mais grave na zona rural, na qual a escolaridade media do 

Estado é de apenas 7,2 anos de estudo. 

Por isso, que faz-se necessário um diagnóstico para a meta 8 no município de 

Augusto Corrêa, uma vez que, além de traçar um objetivo claro em relação ao 

número de anos de escolaridade da população, explicita a urgência do País em 

reduzir as desigualdades entre ricos e pobres, entre brancos e negros, entre a cidade e 

o campo. Entretanto, a conquista dessa meta não pode se restringir ao alcance do 

quantitativo numérico. Para reduzir, de fato, a desigualdade, é preciso que a 

Educação oferecida à toda população adquira os mesmos (e melhores) padrões de 

qualidade. 

O município de Augusto Corrêa possui uma população na faixa etária de 18 a 

29 anos de 8.751 pessoas, conforme dados do Censo do IBGE 2010. Na tabela a seguir, 

pode-se observar que a referida população distribuída nas etapas do ensino 

fundamental. 

Tabela 30: Escolaridade média da população residente de 18 a 29 anos. 

Sem instrução/ 
1º ciclo 

fundamental 
incompleto 

1º ciclo 
fundamental 
completo/ 2º 

ciclo 
incompleto 

2º ciclo 
fundamental 
completo ou 

mais 

Não 
determinado 

Total 

1.395 pessoas 899 pessoas 2.229 pessoas 923 pessoas 5. 446 

Fonte: IBGE (2010) 
 

Observa-se na referida tabela que a escolarização se constitui um desafio, já que 

1.395 pessoas são completamente sem instrução do 1º ciclo do Ensino Fundamental. 

Somente com o segundo ciclo existem 899 pessoas. O maior contingente de 

escolarizados localiza-se no 2º ciclo do Ensino Fundamental com 2.229 pessoas. No 

total, a escolarização no município possui 5.446 pessoas. 
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Ainda segundo o Censo do IBGE (2010), a população do campo no município 

de Augusto Corrêa é de 22.257 pessoas, sendo que a População Residente na faixa 

etária de 18 a 29 anos do campo é de 3.878 pessoas, representando 17,5% da 

população do campo. O mapa da desigualdade do IBGE (2003) mostra que naquela 

época, a pobreza já era bastante acentuada atingindo 54,55% da população. Nesse 

sentido, 3.878 mais pobres estão nessa faixa etária. 

Do ponto de vista étnico, observa-se no município que 35.569 se declaram 

pretos ou pardos. Os não declarados negros (Brancos + Amarelos + Indígenas) 

somam 4.928 pessoas. A população residente de 18 a 29 anos, negros e não negros se 

manifesta da seguinte maneira 7.685 pessoas Negras e Não negros (branco + 

indígena + amarelo): 1.067 pessoas. Dados do Censo Educacional 2014 apontam para 

os alunos matriculados na EJA eram 1.006 pessoas. Foram aprovados nessa 

modalidade 484 pessoas.  

 
META 8: elevar a escolaridade média da população de 18 (dezoito) a 29 (vinte e 
nove) anos, de modo a alcançar, no mínimo, 12 (doze) anos de estudo no último 
ano de vigência deste Plano, para as populações do campo, da região de menor 
escolaridade no País e dos 25% (vinte e cinco por cento) mais pobres, e igualar a 
escolaridade média entre negros e não negros declarados à Fundação Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE. 
 

ESTRATÉGIAS 

8.1- garantir aos estudantes em situação de distorção idade-série, programas com 

metodologia específica, acompanhamento pedagógico individualizado, recuperação 

e progressão parcial, visando à continuidade da escolarização, de forma a concluir 

seus estudos, utilizando-se também da educação a distância, a partir do segundo ano 

de vigência deste PME; 

8.2- Implementar 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 - Divulgar e incentivar, de forma permanente, a participação em exames gratuitos 

de certificação da conclusão dos ensinos fundamental e médio; 



Plano Municipal de Educação de Augusto Corrêa-PA 
Decênio 2015-2025 

78 

 

8.4 - Expandir a oferta gratuita de educação profissional técnica por parte das 

entidades privadas de serviço social e de formação profissional vinculadas ao sistema 

sindical, de forma concomitante ao ensino ofertado na rede escolar pública, para os 

segmentos populacionais considerados; 

8.5 - Estabelecer articulação com entidades de serviço social e de formação 

profissional para expandir, a oferta gratuita da educação profissional na forma 

concomitante ao ensino cursado pelo estudante na rede escolar pública, a partir do 

segundo ano de vigência deste PME; 

8.6- Promover, na vigência deste PME, a busca ativa de jovens fora da escola 

pertencentes aos segmentos populacionais considerados, bem como aos quilombolas, 

comunidades praianas ou ilhas, populações fronteiriças, em parceria com as áreas de 

assistência social, organizações não governamentais, saúde e proteção à juventude;   

8.7-Acompanhar e monitorar, continuamente, o acesso e a permanência nas escolas 

dos segmentos populacionais considerados, em parceria com as áreas competentes, 

identificando motivos de absenteísmo, apoio à aprendizagem e à conclusão dos 

estudos; 

8.8 - Formular, em parceria com outros órgãos e instituições, currículos adequados às 

especificidades dos (as) estudantes da EJA, incluindo temas que valorizem os 

ciclos/fases da vida, a promoção da inserção no mundo do trabalho e a participação 

social, a partir do segundo ano de vigência deste PME; 

8.9 - Promover estudos, em parceria com as IES públicas e os fóruns de educação, 

sobre os fatores que interferem na permanência da população de 18 a 29 anos no 

processo escolar, na vigência do PME;  

8.10- Criar e efetivar políticas públicas que promovam a equidade étnica e racial e 

implementação da Lei 10.639/03 e 11.645/08, assim como da Resolução; 

8.11-Revisar os currículos de forma participativa que atenda às necessidades de um 

currículo multicultural para todas as escolas; 

8.12 - Formulação de políticas públicas de combate às discriminações étnico-racial e 

de valorização e reconhecimento da história e cultura dos africanos e afrobrasileiros, 

valorizando também a cultura local de Augusto Corrêa; 
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8.13 - Considerando a situação de vulnerabilidade da juventude no município, 

incentivar a criação de Centros de formação para jovens, como também o CRAS na 

escola que conduzam para atitudes denunciativa e protetivas; 

8.14 -Fomentar parcerias intersetoriais para criação dos pontos policiais nas 

comunidades; 

8.15- Criação do centro de referencias para famílias. Como também para formação 

continuada para professores e técnicos e incentivo à agricultura familiar; 

8.16 - Ampliação da biblioteca para que se torne Centro de referencia de cultura que 

mobilize Talentos, programações culturais, incentive a cultura na escola e 

comunidades de forma integrada; 

8.17- Implantar programas de prevenções contra a poluição sonora nas escolas e 

órgãos municipais promovendo melhor qualidade de vida aos alunos e para a 

sociedade em geral; 

8.18- Demandar junto a esfera estadual de ensino, escolas localizadas no campo com 

maior demanda de atendimento educacional para atender a população na faixa etária 

de 18 a 29 que na sua grande maioria ainda não teve acesso ao ensino médio; 

8.19- Promover em parceria com a esfera estadual de ensino a organização curricular 

do ensino médio por meio da pedagogia da alternância para atender os jovens do 

campo, levando em consideração as especificidades produtivas no campo em cada 

localidade; 

8.20- Demandar junto a esfera estadual de ensino a oferta de ensino médio integrado 

a educação profissional na agricultura familiar para a população que reside no 

campo com cursos e programas voltados para atender a realidade; 

8.21- Promover em parceria com a esfera federal e estadual de ensino a implantação 

de programas com: Brasil Alfabetizado; EJA e PRONACAMPO para ampliar o 

atendimento da população na faixa etária de 18 a 29 que reside no campo; 

8.22- Ampliação das matriculas no Campo para atender a população com Ensino 

Médio: modalidade EJA, Profissionalizante.  

8.23- Estabelecer parcerias e convênios com órgãos técnicos dos governos estadual e 

federal como EMATER, EMBRAPA, SAGRI, MMA, MDA e outros. Visando 
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subsidiar tecnicamente os alunos do ensino médio integrado a educação profissional 

na agricultura familiar. 

 

 

EIXO 3: EDUCAÇÃO SUPERIOR 
 

 As metas apresentadas no PNE apontam a necessidade de universalização e 

democratização da educação superior para todos os sujeitos sociais, neste plano 

apresenta-se as convergências com vários dispositivos legais sobre os quais estão 

prescritos o direito da educação como dever do Estado e direito do cidadão. 

 Este eixo organiza-se em dois momentos: primeiro trata da meta 12 que é 

"elevar a taxa bruta de matrícula na educação superior para 50% (cinquenta por 

cento) e a taxa líquida para 33% (trinta e três por cento) da população de 18 (dezoito) 

a 24 (vinte e quatro) anos, assegurada a qualidade da oferta e expansão para, pelo 

menos, 40% (quarenta por cento) das novas matrículas, no segmento público, 

referida meta deu base para que chegássemos a construção da meta municipal. O 

segundo momento refere-se as propostas para atendimento em nível de Pós-

Graduação Lato e Stricto Sensu para os profissionais da educação que atuam no 

município de Augusto Corrêa.  

 

Análise Situacional 

 Este nível de ensino situa-se em um contexto de: grande preocupação com a 

ampliação da demanda e a expansão e interiorização da educação superior, a 

necessidade de uma demanda cada vez mais diversificada, o lugar da universidade 

no mundo virtual das novas tecnologias da informação e da comunicação, a 

competitividade e a equidade dos sistemas, as mudanças nos perfis profissionais e no 

processo formativo, o papel da educação continuada na formação permanente, as 

relações das universidades públicas com o Estado e com o setor produtivo, o 

financiamento da educação superior, entre outros (DOURADO, OLIVEIRA, 

CATANI, 2003). 
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 Nesse sentido, tem-se a necessidade de ampliar o acesso rompendo as 

barreiras das desigualdades educacionais, apesar de ainda convivermos com os 

graves e crônicos paradoxos históricos que enredam e de igual modo expõe as 

contradições presentes ainda no ensino superior. 

Nesse sentido, este diagnóstico está organizado em dois momentos: o primeiro 

refere-se ao acesso e permanência da educação superior aos jovens que se encontram 

na faixa etária de 18 a 24 anos, são eles egressos do ensino médio e da modalidade 

EJA, são da cidade e do campo, negros, brancos, indígenas, ribeirinhos, assentados, 

sujeitos de direitos tantas vezes negados que tem reivindicado políticas educacionais 

inclusivas na perspectiva da oferta de uma educação superior de qualidade.  

O segundo momento refere-se as propostas necessárias a formação continuada 

dos profissionais da educação que se encontram em efetivo exercício nas redes 

públicas de ensino. Será enfatizado também que o processo formativo dos 

profissionais residente no município de Augusto Corrêa localizado no Nordeste 

Paraense tem acontecido em nível de Graduação, Aperfeiçoamento e Especialização. 

Sendo, portanto reivindicado pelos profissionais da educação ampliação da referida 

formação em nível de Mestrado e Doutorado. 

As políticas de educação superior implementadas na Amazônia Bragantina 

recebem influências nacional e internacional, por fazerem partes constitutivas de 

programas, cujas estratégias tem comprometimentos reais com um projeto de 

universalização do ensino superior envolvidos com lógicas majoritariamente 

cambiantes, pelo fato de estarem incorporadas ao contexto da globalização, da 

regulação e da forte articulação na relação público-privado no que se refere ao 

processo formativo de jovens que pretendem ingressar no ensino superior e também 

dos profissionais da educação. 

Essa perspectiva formativa visa cumprir as exigências e proposições da 

chamada performatividade1. Visto que vivemos uma época em que não nos parecem 

excludentes o convívio com vertentes do pensamentoe mobilizações no campo 

educacional que vem apontando reflexões e intervenções que perpassam 

                                                           
1
 “É uma tecnologia, uma cultura e um modo de regulação que se serve de críticas, comparações e exposições 

como meio de controle, atrito e mudança” (BALL, 2002, p.4). 
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principalmente outros sentidos e significados tendo como foco interesses voltados 

para a reforma na educação, pois outros sentidos de  mudanças  apontam 

inquietantes reflexões acerca principalmente do perfil de gestão, pressupõem um 

atendimento velado na construção do perfil de jovens e de formação de professores 

com o interesse de atender às exigentes demandas do mercado profissional. 

Neste contexto, muitas mudanças foram se evidenciado na sociedade 

brasileira tendo também a educação como alvo de posicionamentos pessimistas ou 

ponderações capazes de reconhecer avanços significativos. Independente do campo 

de formulações teórico-metodológicas de fundo ideológicas sobre a qual se instalam 

outros olhares para a educação, pode-se dizer, como sendo convergentes para setores 

significativos que protagonizam em favor de uma educação inclusiva que a década 

de 90 foi marcada pela presença de um Estado mínimo, onde a iniciativa privada 

mercantiliza a educação tornando-a como um negócio lucrativo e uma opção para 

alcançar em tempo hábil a formação que se exigia pelo mercado empresarial 

reproduzido evidentemente através de dispositivos presentes em algumas legislações 

brasileiras como a própria LDB 9.394/96, que na exigência de formação inicial 

proporciona maiores aproximações com a iniciativa privada, o que não se reduz a 

Graduação, mas também a Pós- Graduação. 

E para dar conta do mundo profissional, as políticas de formação quase 

sempre se pautam na racionalidade técnica, na aposta a meritocracia, haja vista que 

cada vez mais, se exige de nossa juventude e dos profissionais da educação adquirir 

as competências e habilidades como critérios para ingressar no exigente mundo do 

trabalho, isto é demandado por meio de provas e exames, com destaque para o 

Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) e o Exame Nacional de Desempenho de 

Estudantes (ENADE), critérios estes exigidos como ingresso e saída da educação 

superior. 

Nesse sentido, a educação superior no território de Augusto Corrêa, na atual 

gestão tem como proposição trabalhar a educação no sentido da inclusão social, para 

isso apresenta como proposta política e pedagógica a construção da concepção 

pautada no fortalecimento do projeto Cidade Educadora. Referida concepção de 

gestão e de educação requer capacidade de mobilização, sensibilização e intervenções 
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consistente para conquistar parcelas representativas dos educadores que ainda não 

haviam vivenciado e nem experimentado a proposta e uma cultura de planejamento 

no qual estes ao partilharem suas experiências protagonizam e acendem 

responsabilidade que são do campo individual e atingem as proporções das 

responsabilidades coletivos de compromissos com a educação inclusiva para o 

município visando fazer valer as diversas vozes dos sujeitos sociais que almejam ser 

contemplados pelos planos de políticas nacionais e principalmente local, cumprindo 

o princípio de acesso e permanência dos sujeitos na educação básica e superior. 

Afirmar o compromisso das políticas sociais deste município como experiência 

inovadora capaz de gerar capilaridade como sendo um projeto que é coletivo e 

democrático em favor de uma educação pública e de qualidade para todos. 

A educação superior no município de Augusto Corrêa, não nos parece 

diferente de demais localidades em que pese reconhecermos suas especificidades, ela 

se apresenta como um desafio à população residente, especificamente na faixa etária 

de 18 a 24 anos que vivenciam cotidianamente as dificuldades que encontram para 

ingressar na educação superior pública. É importante registrar que a faixa etária de 

acesso e permanência na universidade não se restringe unicamente aos jovens, porém 

vale ressaltar que o indicativo neste caso é diagnosticar a quantidade de alunos que 

concluem o Ensino Médio e conseguem dar prosseguimento de estudos por meio dos 

cursos vinculados ao ensino superior. 

A LDB 9.394/96 no Art. 44 destaca que “a educação superior abrangerá os 

seguintes cursos e programas”.  

II - de graduação, abertos a candidatos que tenham concluído o ensino médio 

ou equivalente e tenham sido classificados em processo seletivo e,  

III - de Pós-Graduação, compreendendo programas de mestrado e doutorado, 

cursos de especialização, aperfeiçoamento e outros, abertos a candidatos diplomados 

em cursos de graduação e que atendam às exigências das instituições de ensino.  

A legislação deixa claro que os jovens ao concluírem o Ensino Médio precisam 

ter a garantia pelo Estado do direito de ingresso no ensino superior. E posterior a está 

etapa da educação superior, poder dar continuidade nos estudos envolvendo-se nos 

cursos de Aperfeiçoamento, Especialização, Mestrado e Doutorado. 
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É de suma importância enfatizar que o território de Augusto Corrêa, apresenta 

um déficit no mínimo questionável quando apresenta um quantitativo de apenas três 

professores com mestrado, os mesmos atuam nas redes públicas e particulares de 

ensino. Os quais representam percentuais muitos baixos se considerarmos outras 

realidades e o universo de profissionais que pleiteiam ampliar sua formação. 

O direito de acesso á educação superior, nem sempre ocorre no que diz a lei, 

pois na maioria das vezes não se dá como uma real possibilidade aos jovens que 

residem no território de Augusto Corrêa, visto que no referido município não existe 

Instituições Públicas de Ensino Superior, sendo a população atendida pela 

Universidade Federal do Pará e Instituto Federal do Pará que possui instalações no 

município de Bragança na perspectiva de atender os municípios circunvizinhos.  

As instituições privadas presentes em Augusto Corrêa são a Faculdade Pan 

Americana e a Faculdade Latina Americana (FLATED), que também tem atendido a 

formação inicial de jovens e professores. 

Vale enfatizar que o crescimento das instituições privadas estão atreladas a 

política de expansão e ao acelerado crescimento da educação superior no Brasil. 

Crescimento este que em 2009 respondia “por mais de dois terços das matrículas em 

cursos de graduação e quase 90% do número de IES (Censo da Educação Superior, 

2009). Baseado nestas informações Oliveira (2011, p. 107) destaca que “ainda é 

extremamente baixa a taxa de escolarização líquida da população de 18 a 24 anos 

(13,1%), assim como é bastante desigual a oferta do ponto de vista regional”. 

De tal modo, o Território de Augusto Corrêa tem uma população residente de 

18 a 24 anos, conforme expressa na tabela a seguir.  

Tabela 31: População residente 

População Residente Urbano Rural População total do município 

5.461 2.471 2.990 40.497 

       Fonte: IBGE e IDE-2010 

 

O quadro demonstra que em 2010, este grupo representava 55,0% da população 

do município, de uma população de 40.497 habitantes, 5.461 encontram-se em idades 

de 18 a 24 anos, que inclui o período de ingresso e permanência no ensino superior.  
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É importante registrar que a maioria desta população reside nas comunidades 

rurais, em que o acesso ao processo de escolarização no que se refere ao Ensino 

Médio historicamente tem se configurado de forma precária, pois as formas de 

atendimento aos jovens tem se dado com deslocamento dos alunos para as cidades, 

por meio do transporte escolar ou são atendidos pelo Sistema Modular de Ensino 

(SOME), os jovens que não conseguem ser respeitados em sua diversidade, 

singularidades e no seu tempo, seja pelas longas distâncias ou por suas atividades 

profissionais, acabam ficando excluído desta etapa de ensino básico, o que já se 

configura como uma exclusão compulsória de ingresso ao ensino superior. 

As universidades públicas e Institutos Federais no Brasil e também na 

Amazônia Bragantina tem vivenciado desde 2009 a implantação dos cursos de 

Licenciatura em Educação do Campo, que buscam trabalhar o aspecto formativo a 

partir das áreas de conhecimento e de alternativas que melhor represente o tempo de 

vida, das comunidades e das ações profissionais dos alunos trabalhadores. Como 

exemplo disso, citamos as experiências baseadas na Pedagogia da Alternância, por 

meio dos cursos do Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária 

(PRONERA) e o Programa de Apoio a Formação Superior em Licenciatura em 

Educação do Campo (PROCAMPO), já efetivados em alguns municípios paraense, 

entre os quais se destaca, Bragança por meio do IFPA. 

 A academia como espaço da sistematização dos saberes teóricos, da prática da 

pesquisa, e de sua aproximação das comunidades locais através de programas 

extensionistas que visam a institucionalização da formação inicial e continuada dos 

profissionais da educação, têm como desafio reconhecer os diversos saberes que 

estreitam as relações entre as instituições que ofertam educação superior e a 

sociedade civil. 

A juventude do território de Augusto Corrêa que conclui o Ensino Médio busca 

ingressar nas instituições públicas e privadas do ensino superior, através de 

convênios, SISU/ENEM, politicas de cotas, processos seletivos diferenciados fora ou 

dentro no município de Bragança, ou se deslocam para outras cidades. Na realidade 

procuram por ingresso no ensino superior, para parte significa desses jovens já 
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atingiu relações de ofertas/procura apresentadas pelas instituições privadas, como 

forma de ingresso imediato neste nível de ensino.  

Mesmo trazendo as especificidades das instituições privadas, é importante 

destacar que, as perspectivas de um projeto centrado no fortalecimento de uma 

Cidade Educadora estreita as relações com as instituições públicas, visto que o acesso 

a educação deve ser para todos, e jamais para uma minoria, pelo fato de possuir um 

capital financeiro que não está acessível a toda a população, devido a desigualdade 

na distribuição de renda e no acesso a um capital financeiro que possibilite a todos 

melhores condições de saúde, educação, assistência e a cultura, além disso, a 

expansão do ensino privado provoca uma diminuição gradativa dos recursos para a 

manutenção e expansão das instituições federais e estaduais de ensino. 

No entanto, não se pode negar estes novos cenários das politicas educacionais 

que envolvem o acesso ao ensino superior em nosso país com fortes abrangências 

dentro das realidades inter-regionais. 

Nesse sentido, no Estado do Pará em 2013 a porcentagem de matrículas na 

Educação Superior em relação à população de 18 a 24 anos era de 20,2% 

(Observatório do PNE) o que já demonstra uma exclusão sócio-histórica destes 

jovens. 

Isto é reflexo da taxa de escolarização bruta e liquida do município, conforme 

apresenta na tabela a seguir. 

Tabela 32: Taxa de escolarização bruta e líquida na Educação Superior 
                           

Fonte: IBGE/PNAD-2012/2013 

 

Os dados do INEP (2013) em nível nacional demonstram que na cidade para 

cada 4 matrículas nos anos iniciais do Ensino Fundamental, pode-se dizer que as 4 

continuam seus estudos nas séries finais e destes 3 ingressaram no ensino médio, 

assim pode-se dizer que existe uma proporção. Em relação as escolas do campo a 

cada 6 pessoas que ingressaram nas séries iniciais do ensino fundamental, somente 3 

Indicadores Taxa de escolarização bruta na 
educação superior 

Taxa de escolarização 
liquida ajustada na 
educação superior 

Brasil 30,3% 20,1% 

Região Norte 25,3% 14,6% 

Pará 19,1% 10,8% 
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continuam seus estudos nas séries finais do ensino fundamental, somente 1 ingressa 

no Ensino Médio, ou seja, somente 4% das escolas do campo oferecem escolas de 

ensino Médio. Na cidade 78% dos professores já tem uma formação, no campo a 

formação necessária ainda atinge somente 53% que conseguiu concluir um curso 

universitário. 

 Mesmo a educação superior, conforme a Constituição Federal 1988 e da LDB 

9.394/96 ser de responsabilidade das instancias federais e estaduais, é importante 

que os municípios também assumam o compromisso de trabalhar em regime de 

colaboração com União, Distrito Federal, estados e município a fim de possibilitar 

que os jovens de 18 a 24 anos consigam ingressar nas universidades públicas para 

cursar com qualidade a área de suas escolhas. As políticas de educação superior 

precisam ser acessíveis aos jovens e também aos profissionais que já se encontram em 

atuação na educação básica.  

 Neste caso é de fundamental importância que a gestão municipal consiga 

fomentar a necessidade de cursos de graduação no território de Augusto Corrêa em 

diálogo com as universidades públicas na perspectiva de formar profissionais 

qualificados para atender as diversas áreas de seu território, as especificidades 

regionais e a concepção de desenvolvimento e crescimento econômico e sociocultural 

sobre as quais todos parecem de alguma maneira envolvidos.  

Além disso, é de extrema relevância a valorização dos profissionais da 

educação, para que possam adquirir uma primeira graduação direcionada aos 

professores que atuam na educação básica somente com o ensino Médio Normal, 

assim como proporcionar cursos de Pós-graduação aos professores como forma de 

fortalecer a política de formação continuada neste município. 

Em relação a valorização dos profissionais da educação o município de 

Augusto Corrêa tem participado do processo formativo do PARFOR atendendo um 

total de 150 professores da rede municipal de ensino distribuídos em duas turmas 

nos cursos de Pedagogia e uma turma no curso de Licenciatura em Ciência da 

Computação. Está última terá como prazo de conclusão até julho de 2015. 

Também em parceria com a UFPA, Campus de Bragança o município ofertou 

em 2015 o curso de Especialização aos professores que atuam na Educação Infantil. 
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Referido curso se dá em uma parceria com o município de Bragança, por isso das 40 

vagas ofertadas, 20 foram destinadas para Augusto Corrêa e 20 foram para Bragança. 

A Especialização tem duração de um ano e cinco meses, com início em maio de 2015 

a outubro de 2016. Ainda como Especialização os profissionais que atuam na 

educação do campo cursaram a especialização em educação do campo e 

sustentabilidade em que foram atendidos aproximadamente 12 professores que 

atuaram no Projovem Campo Saberes da Terra, que foram certificados pela UFPA 

Campus de Belém e IFPA, Campus de Castanhal. 

Outro incentivo aos profissionais é por meio do Programa Escola da Terra que 

atendeu 96 professores em 2014, o curso é direcionado aos professores que atuam nas 

escolas do campo, em particular nas escolas multisseriadas. É um aperfeiçoamento 

que visa construir uma proposta pedagógica e curricular em sintonia com as 

diversidades locais, respeitando o tempo de atuação e formação de alunos e 

professores. 

O Programa Nacional de Alfabetização na Idade Certa (PNAIC) também está 

voltado para atender o processo de formação continuada dos professores que atuam 

no ciclo da infância em 2014/2015 foram atendidos 153 professores nas áreas de 

Língua Portuguesa, Matemática e Ciências.  

Tanto o Programa Escola da Terra quanto o PNAIC são exemplos de 

programas que funcionam em regime de colaboração entre União, estados, 

municípios e as universidades federais, na perspectiva de oferecer a formação 

continuada articulada com o contexto da prática educativa. Com base no diagnóstico 

apresentado, destacamos as seguintes estratégias. 

 

META 12: Garantir que 50% da população egressa do Ensino Médio e suas 
modalidades em atividade escolar na faixa etária de 18 a 24 anos possam ter acesso 
e permanência na educação superior pública e de qualidade, até o término de 
vigência deste plano. 
 

ESTRATÉGIAS 

12.1 - Firmar parceria com as Instituições Públicas de Ensino Superior, a fim de 

atender a população residente de 18 a 24 anos em cursos de graduação no próprio 

município, em sintonia com as potencialidades e necessidades regionais e locais; 
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12.2 - Criar um fundo municipal com no mínimo 5% do recurso do FPM e firmar 

convênios junto aos governos federal, estadual e instituições não governamentais, 

visando apoiar com moradia, auxílio alimentação e transporte os jovens que são 

provenientes de famílias desempregadas que venham a cursar graduação em 

instituições de ensino superior em outros municípios; 

12.3 - Dialogar com as IES na perspectiva de ampliar a interiorização dos campi com 

oferta de cursos direcionados para as potencialidades e necessidades territoriais da 

Região Bragantina; 

12.4 -Garantir e incentivar iniciativas inovadoras e preparatórias como cursos pré-

vestibulares municipal em parceira com as escolas públicas e entidades da sociedade 

local (associações, sindicatos, ONGs, movimentos sociais, entre outros) que venham 

contribuir para o acesso dos jovens na faixa etária de 18 a 24 anos na educação 

superior expandindo para além da área urbana do município; 

12.5 - Mapear a demanda e fomentar a oferta de formação de pessoal de nível 

superior, destacando necessidade de formação nas diversas áreas, considerando as 

necessidades do desenvolvimento do território bragantino, a inovação tecnológica e a 

melhoria da qualidade da educação básica; 

12.6 -Articular, com as IES públicas, a implementação da oferta de educação superior, 

para a formação de professores (as) para a educação básica e demais profissionais de 

outras áreas, sobretudo naquelas com déficit de profissionais em áreas específicas; 

12.7 - Ofertar atendimento específico a populações do campo, das águas e 

quilombolas, em relação a acesso, permanência, conclusão e formação de 

profissionais para atuação nessas populações; 

12.8 - Fomentar políticas que proporcione a elevação de ampliação de taxas de acesso 

e permanência na educação superior de estudantes egressos da escola pública, 

afrodescendentes, indígenas, povos do campo, povos das águas e de estudantes com 

deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou 

superdotação, de modo a apoiar seu sucesso acadêmico, por meio de programas 

específicos que abranjam instituições públicas, incluindo articulação com agências de 

fomento e ou instituições financiadoras, a partir da vigência do PME. 
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PROPOSTAS DAS METAS 13 e 14 

Considerando que as metas nacional 132 e 143 referem-se essencialmente a 

educação superior, especificamente aos Programas de Pós- Graduação stricto sensu. 

Portanto no âmbito do município não há recurso direcionado para está finalidade, 

por isso ressalta-se que neste caso o poder público local deverá desenvolver junto ao 

estado, à União e às instituições de ensino Superior iniciativas para “assegurar o 

acesso de seus munícipes a essa modalidade e nível de ensino” (BRASIL, 2014). 

A Meta 13 trata da qualidade da educação superior e faz referência ao 

percentual de função docente na educação superior com mestrado ou doutorado, 

conforme tabela: 

Tabela 33: Percentual de função docente na Educação Superior 

    

Fonte: Inep/Censo da Educação Superior-2012 

 
 A Meta 14 referente à Pós-Graduação apresenta o número de título de 

mestrado e doutorado concedido por ano: 

Tabela 34: Números de títulos de Mestrado e Doutorado 

         Fonte: Capes-2012 

 

                                                           
2
Elevar a qualidade da educação superior e ampliar a proporção de mestres e doutores do corpo docente em 

efetivo exercício no conjunto do sistema de educação superior para 75% (setenta e cinco por cento), sendo, do 

total, no mínimo, 35% (trinta e cinco por cento) doutores.  
3
 Elevar gradualmente o número de matrículas na pós-graduação stricto sensu, de modo a atingir a titulação 

anual de 60.000 (sessenta mil) mestres e 25.000 (vinte e cinco mil) doutores. Referido Plano Municipal de 

Educação do Território de Augusto Corrêa apresenta as metas e estratégias para o período de vigência deste 

plano. 

 

Indicadores Percentual de função docente 
na educação superior com 

mestrado ou doutorado 
 

Percentual de funções 
docentes na educação 

superior com doutorado 

Brasil 69,5% 32,1% 

Região Norte 58,9% 20,8% 

Pará 67,9% 26,9% 

Indicadores Número de título de mestrado 
concedido por ano 

Número de título de 
doutorado concedido por 

ano 

Brasil 47.138 13.912 

Região Norte 2.076 264 

Pará 1.107 166 
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Nesse contexto, é de suma importância que os gestores em âmbito nacional, 

estadual e municipal cumpram o regime de colaboração firmados entre os entes 

federados, conforme indica o parágrafo único da Constituição Federal de 1988, de 

que a criação de “Lei complementar fixará normas para cooperação entre a União, 

Estados, o Distrito Federal e os Municípios, tendo em vista o equilíbrio do 

desenvolvimento e do bem estar em âmbito nacional”. 

A celebração do que pode ser chamado de pacto federativo tem como interesse 

a consolidação de compromissos para implementação dos programas e políticas que 

venham ser implementados neste e município com a finalidade de garantir a 

qualidade educacional e a efetividade na execução das políticas elaboradas.  

Nesse sentido, o poder público não pode se eximir de propor ações que 

contribua com a formação dos profissionais da educação, em nível de formação 

continuada dando destaque para: Especialização, Mestrado e Doutorado, por isso 

ressaltam-se as propostas, a saber: 

A) Investir na formação em nível de Pós-Graduação (especialização, mestrado e 

doutorado) dos profissionais da educação, para que até o término de vigência deste 

plano, 100% dos profissionais em efetivo exercício sejam formados em nível de 

Especialização, 50% em nível de mestrado e 30% em nível de doutorado, na 

perspectiva de elevar a qualidade educacional no município;  

B) Reafirmar o regime de colaboração entre União, Estado, Instituições Públicas de 

Ensino Superior e município, para ampliar a oferta de Especialização nas áreas de 

formação demandas pelos professores; 

C) Fomentar parceria com as universidades públicas, tendo em vista a oferta de 

cursos de mestrado profissional, na perspectiva de atender as diversas áreas de 

atuação dos profissionais da educação; 

D) Valorizar e apoiar os profissionais da educação que são aprovados em Programas 

de Pós-Graduação, Especialização, Mestrado e Doutorado em instituições públicas e 

privadas em outros municípios e/ou estados, através de incentivos públicos que 

possibilite os profissionais concluírem o curso com qualidade; 

E) Conceder liberação integral das funções docentes e técnicas aos profissionais da 

educação que ingressarem nos cursos de; Especialização, Mestrado e Doutorado em 
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instituições públicas e privadas em outros municípios e/ou estados, conforme o 

regimento da instituição proponente; 

F) articular e apoiar a formação de parcerias de instituições públicas de educação 

superior, com vistas a potencializar a atuação regional, inclusive por meio de plano 

de desenvolvimento institucional integrado, proporcionando a ampliação de 

atividades de ensino, pesquisa e extensão; 

G) Incentivar os profissionais da educação a cursarem Pós-Graduação stricto sensu, a 

fim de atender a inclusão social, o desenvolvimento e o crescimento local em sintonia 

com o território bragantino. 

 

EIXOS 4 – VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 

 

O Brasil tem uma grande dívida com a valorização dos profissionais da 

educação e para reverter essa situação, se faz necessário que em nível nacional, 

estadual e municipal sejam implementadas políticas de valorização articuladas com a 

formação, salários justos, carreira e desenvolvimento profissional, assegurando 

condições de trabalho e aperfeiçoamento profissional contínuo.  

Para a materialização dessas políticas, os governos, sistemas e gestores 

públicos deverão se empenhar quanto ao pagamento do Piso Salarial Profissional 

Nacional e à implementação de planos de carreira, cargo e remuneração que 

valorizem efetivamente os profissionais da educação básica e superior, estimulando o 

ingresso por meio de concurso público, a carreira docente, a formação inicial em 

nível de graduação para os que encontram-se em exercício e ainda não possuem 

habilitação superior e a formação continuada, inclusive em nível de pós-graduação, 

requisitos considerados essenciais para a efetivação da docência e para a garantia de 

educação de qualidade social para todos.  

 
Análise Situacional  

É profunda a dívida social para com os profissionais da educação, começa pela 

desvalorização destes, que estão sempre recebendo salários baixos, trabalhando em 
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condições injustas e precárias, na maioria das vezes sem terem assegurado seus 

planos de carreira e desenvolvimento profissional.  

 Ao mesmo tempo, tem aumentado a complexidade das ações educativas e 

pedagógicas e do papel dos múltiplos atores nos sistemas e redes de ensino, o que 

significa a necessidade cada vez mais premente de pôr em prática diretrizes para a 

formação, remuneração, carreira e condições de trabalho que traduzam 

concretamente a meta de valorização de todos os educadores brasileiros, e em 

especial aqueles que atuam no município de Augusto Correa. 

Outra questão importante a ser assegurada no Município é o ingresso de todos 

os educadores por meio de concurso público à carreira docente, mediante regime 

estatutário, que promova a estabilidade destes profissionais na carreira docente, 

deixando-os mais à vontade para desenvolver seu trabalho, na certeza de que têm 

uma carreira a seguir, condição para o desenvolvimento e compromisso com a 

garantia de uma educação de qualidade social no Município. 

 Ganha relevância ainda, o enfrentamento dos graves problemas que afeta o 

cotidiano das instituições educacionais, consequência das condições de trabalho, da 

violência nas escolas, que atingem professores, funcionários e estudantes, da falta de 

uma gestão democrática, que tutela as indicações para gestores e o fraco 

compromisso com o projeto político pedagógico. Essas questões foram tratadas ao 

longo desse plano e muitas são as estratégias e proposições anteriormente 

explicitadas, a serem efetivadas com vistas ao enfrentamento e superação dessa 

realidade. 

 Em meio a esse debate emerge a necessidade de investir na formação dos 

educadores, como forma de garantir uma educação mais sólida e condizente com 

uma “Cidade Educadora”, como quer ser o município de Augusto Corrêa. Para isso 

faz-se necessário compreender que o primeiro passo a ser dado é garantir uma 

formação sólida, embasada em valores como a ética, democracia e diversidade.   

A formação inicial e continuada dos educadores, portanto, deve ser entendida 

no âmbito das políticas educacionais implementadas pelo Município como processo 

permanente que articula as práticas de sala de aula, fortalecendo um ensino bem 

desenvolvido, através da relação com os saberes produzidos pelos estudantes.  
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 Da mesma forma, a valorização dos educadores precisa ser assegurada, 

devendo-se levar em conta o direito ao aperfeiçoamento profissional contínuo por 

meio de programas de formação continuada de curta e longa duração, incluindo 

cursos lato e stricto sensu, para que na escola estes profissionais sintam-se fortalecidos 

para executar uma prática pedagógica efetivamente qualificada, alicerçada na 

profunda relação teoria-prática, promovendo uma aprendizagem sólida e eficaz. 

Faz-se importante também garantir a formulação, efetivação e ampliação da 

oferta de programas e ações de incentivo às políticas públicas que ampliem a 

mobilidade docente em cursos de graduação e pós-graduação, tendo em vista o 

enriquecimento da formação de nível superior, assentada no tripé: ensino-pesquisa e 

extensão. 

A valorização, incluindo as condições de trabalho e remuneração dos 

profissionais da educação, deve constituir pauta importante do município, como 

patamar fundamental para a garantia da qualidade de educação, incluindo a 

concretização das políticas de formação. Porém, faz-se necessário superar a ideia de 

meritocracia em detrimento da formação continuada e titulação e, até mesmo 

vincular o salário do professor aos resultados obtidos em sala de aula. 

Desta forma, o município de Augusto Corrêa criará um cenário de educação 

que oportunizará a formação de seus cidadãos de forma digna, qualificada e 

alicerçada pela garantia de direitos e com qualidade social que a região norte do país 

tanto necessita e faz jus. 

O desafio que se impõe é fazê-lo, aperfeiçoando mecanismos democráticos, em 

regime de corresponsabilidade em todos os níveis, etapas e modalidades, 

envolvendo os/as educadores/as nos projetos político-pedagógicos dos sistemas e 

redes de ensino, bem como os atores políticos e sociais.  

Aos educadores/as cabe, portanto, atender ao chamado para esta grande 

tarefa que é de responsabilidade de todos os envolvidos no processo educacional 

deste município, como forma de transformá-lo efetivamente em uma “Cidade 

educadora”. 

A materialização dessas proposições encontram-se detalhadas nas metas 15, 

16, 17 e 18 e em suas respectivas estratégias que constituem esse quarto eixo, a seguir 
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apresentadas; como também, em metas e estratégias anteriormente explicitadas, em 

face da Formação e Valorização dos Educadores ser uma temática que transversaliza 

os demais eixos, e portanto, as demais metas e suas respectivas estratégias inseridas 

neste Plano. 

 

META 15: Garantir, em regime de colaboração entre a União, os estados, o Distrito 
Federal e os municípios, no prazo de um ano de vigência deste PNE, política 
nacional de formação dos profissionais da educação de que tratam os incisos I, II e 
III do caput do art. 61 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, assegurando que 
todos os professores e as professoras da educação básica possuam formação 
específica de nível superior, obtida em curso de licenciatura na área de 
conhecimento em que atuam. 
 

ESTRATÉGIAS 
 
15.1 -Promover diagnóstico anual das necessidades de formação de profissionais da 

educação e funcionários  deste município, com a finalidade de qualificar esses 

profissionais, através de parcerias com instituições públicas e privadas de educação 

superior, existentes no Estado do Pará que atendam a demanda existente nas escolas, 

a partir do segundo ano da vigência deste PME; 

15.2 – Contribuir, através de parceria com as universidades públicas existentes no 

Estado do Pará para a oferta de vagas e acesso dos profissionais da educação básica 

aos cursos de licenciatura e pós-graduação dessas IES públicas, investindo também 

nas condições de permanência, na vigência do PME; 

15.3 –Garantir, através de parcerias com as instituições públicas da educação básica 

deste município e os cursos de licenciatura de acordo com sua área de atuação, para 

que os (as) acadêmicos (as) realizem atividades complementares, atividades de 

extensão e estágios nas escolas, sendo estas atividades remuneradas, havendo 

possibilidade orçamentaria disponível, visando ao aprimoramento da formação dos 

profissionais que atuarão no magistério da educação básica; 

15.4 – Criar e estimular no município, em ambiente virtual de aprendizagem, um 

banco de cursos de formação continuada, de forma que os profissionais da educação 

básica possam se qualificar continuamente, em cursos a distância, a partir do 

primeiro ano de vigência deste PME; 
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15.5 – Promover diagnóstico das demandas e desenvolver programas específicos 

para formação de profissionais da educação básica para atuação nas escolas do 

campo, povos ribeirinhos e quilombolas e para a educação especial, a partir do 

primeiro ano de vigência deste PME; 

15.6 - Estimular a renovação pedagógica, para estudo do docente, assegurando uma 

carga horária de 15h mensais, visando assegurar a formação geral e específica, em 

articulação com o currículo da educação básica, incorporando as modernas 

tecnologias de informação e comunicação, a partir do segundo ano de vigência deste 

PME; 

15.7 - Fomentar a criação de cursos e programas especiais para assegurar formação 

específica na educação superior, nas respectivas áreas de atuação, aos docentes com 

formação de nível médio na modalidade normal, não licenciados ou licenciados em 

área diversa da de atuação docente, em efetivo exercício; 

15.8 - Incentivar a participação em programa nacional de concessão de bolsas de 

estudos de professores (as) de idiomas das escolas públicas de educação básica, para 

que realizem estudos de imersão e aperfeiçoamento nos países que tenham como 

idioma nativo as línguas que lecionem, na vigência do PME; 

15.9 - Garantir, por meio de regime de colaboração entre União, estados e 

municípios, que, até 2025, 100% dos (as) professores (as) de educação infantil e de 

ensino fundamental tenham formação específica de nível superior, de licenciatura 

plena e em sua área de concurso/atuação; 

15.10 - Garantir, que, até 2025, 50% dos (as) professores (as) de educação infantil e de 

ensino fundamental, estejam efetivados, através de concurso público em sua área de 

atuação 

 
META 16: Formar, em nível de pós-graduação, cinquenta por cento dos professores 
da educação básica, até o último ano de vigência deste PME, e garantir a todos (as) 
os (as) profissionais da educação básica formação continuada em sua área de 
atuação, considerando as necessidades, demandas e contextualizações dos sistemas 
de ensino. 
 

ESTRATÉGIAS 
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16.1 -Realizar, em regime de colaboração, o planejamento estratégico para 

dimensionamento, garantindo a ampla divulgação da demanda por formação 

continuada e fomentar a respectiva oferta por parte das instituições públicas de 

educação superior, de forma orgânica e articulada às políticas de formação da União 

e dos Estados; 

16.2 - Articular com as IES públicas a oferta, na sede e/ou fora dela, de cursos de 

formação continuada, presenciais e/ou a distância, com calendários diferenciados, 

para educação especial, gestão escolar, educação de jovens e adultos, educação 

infantil, educação escolar indígena, educação do campo, educação escolar 

quilombola, a partir do primeiro ano de vigência do PME; 

16.3 - Fomentar formação continuada, presencial e/ou a distância, aos profissionais 

de educação, cursos de aperfeiçoamento, inclusive nas novas tecnologias da 

informação e da comunicação, na vigência do PME; 

16.4 - Fomentar, em articulação com as IES, a ampliação da oferta de cursos de pós-

graduação nas diferentes áreas do magistério, voltados para a prática educacional, a 

partir da vigência do PME; 

16.5 - Fomentar a formação continuada de docentes em todas as áreas de ensino, 

através de instituições qualificadas, idiomas, Libras, braille, artes, música e cultura, 

no prazo de dois anos da implantação do PME; 

16.6 - Efetivar, com apoio do governo do Estado e do governo Federal, programa de 

composição de acervo de obras didáticas e paradidáticas e de literatura regionais e 

locais, e programa específico de acesso a bens culturais, incluindo obras e materiais 

produzidos em Libras e em Braille, também em formato digital, sem prejuízo de 

outros, a serem disponibilizados para os (as) docentes da rede pública da educação 

básica, a partir da vigência deste PME; 

16.7 -Estimular o acesso ao portal eletrônico criado pelo governo Estadual (se 

houver) e governo Federal e criar e manter um portal eletrônico municipal para 

subsidiar a atuação dos profissionais da educação básica e fornecer informações 

sobre a vida funcional do servidor, como por exemplo, contra- cheque, cédula C, 

entre outros a partir do primeiro ano de vigência; 



Plano Municipal de Educação de Augusto Corrêa-PA 
Decênio 2015-2025 

98 

 

16.8 - Fomentar, em articulação com as IES, a oferta de cursos de especialização, 

presenciais e/ou à distância, voltados para a formação de pessoal para as diferentes 

áreas de ensino e, em particular, para a educação do campo, educação especial, 

gestão escolar, educação de jovens e adultos e educação infantil; 

16.9 - Valorizar os (as) profissionais do magistério da rede pública municipal de 

educação básica, garantindo o pagamento do piso nacional, aprovado no país, na 

vigência deste PME. 

16.10 - Valorizar os profissionais do magistério da rede pública municipal, 

garantindo infraestrutura adequada das escolas, garantindo, desta forma, um espaço 

de trabalho digno e adequado para uma boa aprendizagem.  

 

META 17: Valorizar os (as) profissionais do magistério das redes públicas de 
educação básica de forma a equiparar seu rendimento médio ao dos (as) demais 
profissionais com escolaridade equivalente, até o final do sexto ano de vigência 
deste PME. 
 

ESTRATÉGIAS 

17.1 - Colaborar para o fortalecimento dos trabalhos do fórum permanente dos 

trabalhadores da educação, para acompanhamento da atualização progressiva do 

valor do piso salarial nacional para os profissionais do magistério público da 

educação básica garantindo a equiparação do vencimento base dos profissionais da 

educação; 

17.2 - Assegurar a valorização salarial, com ganhos reais, das reposições de perdas 

remuneratórias e inflacionárias, e busca da meta de equiparação da média salarial de 

outros profissionais de mesmo nível de escolaridade e carga horária, até o final da 

vigência deste PME,  garantindo o difícil acesso; 

17.3 – Criar na Secretaria de Educação, uma instância própria para diagnósticos, 

estudos, pesquisas, debates, acompanhamento, proposições e consultas referentes à 

valorização dos profissionais da educação, a partir do segundo ano de vigência do 

PME; 

17.4 - Garantir a implantação e implementação, em parceria com órgãos da saúde, de 

programas de saúde específicos para os profissionais da educação, sobretudo 
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relacionados à voz, visão, problemas vasculares, ergonômicos, psicológicos e 

neurológicos, entre outros, a partir da vigência do PME; 

17.5 - Fomentar, através da Secretaria de Educação, uma Rede de parcerias entre 

setores como: conselho tutelar, guarda municipal, polícia militar, bombeiros, 

organizações não-governamentais, associação de moradores e outros, para que juntos 

atendam às necessidades oriundas do currículo oculto das escolas, com vistas a 

melhorar o espaço educacional, garantindo um trabalho efetivo na zona rural do 

município. 

 

META 18: Assegurar, no prazo de dois 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 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 - Garantir que até o início do segundo ano de vigência deste PME, 90% (noventa 

por cento), no mínimo, dos respectivos profissionais do magistério e 80% (oitenta por 

cento), no mínimo, dos respectivos profissionais da educação não docentes sejam 

ocupantes de cargos de provimento efetivo e estejam em exercício nas redes escolares 

a que se encontrem vinculados; 

18.2 – Fomentar com o Estado e a União, a implantação, no Sistema municipal de 

educação básica, o acompanhamento dos profissionais iniciantes, supervisionados 

por equipe de profissionais experientes, a fim de fundamentar, com base em 

avaliação documentada, a decisão pela efetivação após o estágio probatório e 

oferecer, durante esse período, curso de aprofundamento de estudos na área de 

atuação do (a) professor (a), com destaque para os conteúdos a serem ensinados e as 

metodologias de ensino de cada disciplina; 

18.3 - Garantir concurso público dentro da disponibilidade de vagas dos profissionais 

de educação e colaborar com o Ministério da Educação para a implementação, a cada 

2 (dois) anos a partir do segundo ano de vigência do PME, da prova nacional para 

subsidiar os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, mediante adesão, na 
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realização de concursos públicos de admissão de profissionais do magistério da 

educação básica pública; 

18.4 - Fomentar a realização anual do censo dos (as) profissionais da educação básica 

do magistério; 

18.5 -Fomentar o debate e o atendimento as especificidades socioculturais das escolas 

do campo e das comunidades e quilombolas através da oferta de vagas via concurso 

público no provimento de cargos efetivos para essas escolas; 

18.6 - Criar comissões permanentes de profissionais da educação do Município, para 

subsidiar os órgãos competentes na elaboração, reestruturação e implementação do 

Plano de Cargos, Carreira e Salário. 

18.7- Criar comissão permanente composta por SEMED, CME e SINTEPP visando 

avaliar anualmente os profissionais da educação buscando melhor qualidade nos 

serviços públicos prestados a comunidade escolar. 

 

EIXO 5 – GESTÃO E FINANCIAMENTO DA EDUCAÇÃO 

 

O Estado brasileiro durante o regime militar (1964 - 1985) autoritário e 

centralizador deu lugar a uma democracia que até hoje se constitui em uma 

construção incipiente e muito difícil, em função da falta de participação e 

desqualificação de parte dos que a praticam. A concretização de uma perspectiva 

democrática requer esforços e ações organizadas pela sociedade civil, movimentos, 

partidos, sindicatos, dentre outros segmentos vinculados às camadas menos 

privilegiadas da população.  O conceito de gestão deve pressupor a ideia de 

participação, de trabalho de pessoas que analisam situações e decidem sobre o 

encaminhamento. O êxito de qualquer organização depende do trabalho conjunto e 

reciprocidade que constrói orientado por uma vontade coletiva, de uma gestão 

efetivamente democrática. 

Neste sentido, as escolas também vêm participando deste processo 

democrático, apoiadas base na Constituição Federal de 88, que estabelece o princípio 

da Gestão Democrática, no Artigo 206, VI - gestão democrática do ensino público, na 

forma da lei; a LDB que traz a Gestão Democrática mais explicitamente nos artigos 3, 
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VIII - gestão democrática do ensino público, na forma desta Lei e da legislação dos 

sistemas de ensino;  14: os sistemas de ensino definirão as normas da gestão 

democrática do ensino público na educação básica, de acordo com as suas 

peculiaridades e conforme os seguintes princípios - participação dos profissionais da 

educação na elaboração do projeto pedagógico da escola; II - participação das 

comunidades escolar e local em conselhos escolares ou equivalentes e no artigo 15: os 

sistemas de ensino assegurarão às unidades escolares públicas de educação básica 

que os integram progressivos graus de autonomia pedagógica e administrativa e de 

gestão financeira, observadas as normas gerais de direito financeiro público. 

A Constituição Federal de 1988, especialmente no Art. 23, inciso V, apresenta 

como competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios, proporcionar meios de acesso à educação, saúde, dentre outros direitos, 

entretanto, a forma como os recursos são repartidos entre os entes federativos, de 

modo que todos disponham de capacidade de financiamento compatível com suas 

responsabilidades, é uma questão central, em que o FUNDEB ser uma realidade. 

As disparidades regionais e sociais desafiam o equilíbrio entre 

responsabilidades e recursos. De acordo com a avaliação do Plano Nacional de 

Educação 2001/2010 (Dourado, 2011; Brasil, 2010), os planos municipais de educação 

elaborados e aprovados pelos diferentes entes federativos em geral não lograram 

êxito. O financiamento desta política, sem dúvida, contribuiu para o insucesso. Não 

há política pública sem recursos financeiros, e este traduz a opção de prioridade a ser 

estabelecida pelo governante. 

 

GESTÃO DEMOCRÁTICA  
 

Análise Situacional 

O Eixo Gestão Democrática foi construído seguindo o princípio constitucional 

estabelecido na Constituição Federal Art. 206, Inciso VI, observando a gestão 

democrática do ensino e a Lei nr. 9.394, de 20/12/1996, que estabelece as Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional, em seus artigos 14 e 15. No Art. 14 a Lei preconiza que 

os sistemas de ensino definirão as normas da gestão democrática do ensino público 

na educação básica, de acordo com as suas peculiaridades e conforme os seguintes 
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princípios: I - participação dos profissionais da educação na elaboração do projeto 

pedagógico da escola; II - participação das comunidades escolar e local em conselhos 

escolares ou equivalentes. No Art. 15, os sistemas de ensino assegurarão às unidades 

escolares públicas de educação básica que os integram progressivos graus de 

autonomia pedagógica e administrativa e de gestão financeira, observadas as normas 

gerais de direito financeiro público.  

Embora do ponto de vista do direito a gestão democrática da educação básica 

mostra-se estabelecida, é preciso fazer ressalvas quanto à sua efetivação de fato, pois 

observa-se uma participação muito tímida da comunidade escolar e local nas 

decisões das ações das escolas. Diga-se ainda que, embora a Secretaria Municipal de 

Educação a exemplo de vários eventos que promoveu tenha procurado provocar 

uma participação maior da comunidade em geral na participação desses eventos, 

percebe-se a necessidade de ações pontuais junto à comunidade a fim de estimular 

uma maior participação da mesma nestes eventos e instituições. 

Sabe-se que, a forma como nossa população participa das ações e decisões no 

âmbito das políticas públicas, são ressonâncias de nossa formação histórica e que por 

isso mesmo apresenta avanços mais singelos, é convicção também a ideia de que se 

precisa fazer mais nesse sentido, pois esse é o caminho para o fortalecimento e 

aprofundamento do papel dessas instituições enquanto espaço colegiado de 

participação coletiva da gestão das escolas. 

Na construção das estratégias foram consideradas a garantia de princípios de 

transparência e impessoalidade, a autonomia e a participação, a liderança e o 

trabalho coletivo, a representatividade e a competência de cada escola que compõe a 

Rede Municipal de Educação, a partir de uma análise democrática da realidade 

educacional do município, quando da Jornada Pedagógica de 2015, e levantamentos 

realizados pela gestão pública, além de outros documentos que subsidiaram este 

plano municipal de educação. 

Atualmente, a Rede Pública Municipal de educação possui 81 escolas de 

educação básica, nessas escolas, a gestão democrática se dá por meio das ações dos 

conselhos escolares que totalizam 52 conselhos envolvendo, aproximadamente, 1.040 

membros, efetivos e suplentes, dos quais 30% são representados por homens e 70% 
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por mulheres.  O Conselho do FUNDEB tem a participação de 11 membros na faixa 

etária de 21 a 55 anos, com prevalência do gênero feminino, 08 mulheres e 03 

homens. O Conselho de Alimentação Escolar, com 07 participantes entre 28 a 55 

anos, sendo 05 membros do sexo masculino e 02 do sexo feminino. Conforme mostra 

a tabela abaixo: 

Tabela 35: Representações nos Conselhos 

CONSELHOS 
N.º de 

Participantes 
Gênero Faixa 

Etária 
Reuniões 

F M 

CACS - FUNDEB 
Titulares 11 3 8 21 a 55 

anos 
Mensal 

Suplentes 11 7 4 

CAE – Conselho de Alimentação Escolar 
Titulares 7 5 2 28 a 55 

anos 
Mensal 

Suplentes 7 5 2 

Conselho Municipal de Educação --------- --------- --------- -------- --------- Não existe 
    

Fonte: SEMED, 2015. 

   

De acordo com os participantes da Jornada Pedagógica 2015, as escolas do 

município ainda não têm gestão democrática efetiva que possa efetivamente garantir 

o direito a participação. Dentre os indicadores levantados que afirmam a fragilidade 

da gestão democrática, os participantes relataram que diretores que realizam um 

excelente trabalho, são trocados quando muda a gestão pública, para atender 

indicação política, sem que a comunidade escolar seja ouvida . Buscando atender a 

reivindicação de eleição direta para a direção da Escola, foi protocolado na Câmara 

Municipal de Augusto Corrêa, neste mesmo ano, o projeto de lei que garante a 

eleição direta para diretores de escola. Em que pese à iniciativa do projeto, outras 

interferências do poder executivo nas decisões escolares fazem com que estas escolas 

muitas vezes fiquem sem a autonomia. Algumas escolas ainda têm pouca firmeza 

nas tomadas de decisão. 

Outro desafio a ser enfrentado é a participação da família e da comunidade na 

escola que ocorre de forma incipiente e pontual, restrita nos momentos de 

programação festiva, quando não há oportunidades de diálogo informativo. A 

ausência da família nas reuniões administrativas enfraquece o controle social. Em 

adicional, o Conselho Escolar, desmotivado, tem uma participação passiva, muitas 

vezes, causado pela falta de formação específica para este segmento, que fica 
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limitado a gestão financeira. A participação da classe estudantil na gestão 

democrática da escolar também é incipiente.  

Por outro lado, a Prefeitura de Augusto Corrêa apresenta o município como 

uma  “Cidade Educadora”, assim, a gestão pública vem implementando nas escolas  

o TDC – Trabalho Docente Coletivo, que conta com a participação de toda a 

comunidade escolar nas ações da escola, além de outras iniciativas como a 

reelaboração do PAR; a realização do Fórum da Família, da Mobilização Social pela 

Educação; do Fórum Municipal de Educação; da Conferência Municipal de educação 

e a Jornada Pedagógica. 

Assim, do ponto de vista do direito da gestão democrática, a educação básica 

mostra-se sendo estabelecida, com ressalvas quanto à sua qualificação e efetivação, 

considerando a participação muito baixa da comunidade escolar nas decisões das 

ações das escolas. A Secretaria Municipal de Educação, nos eventos que vem 

promovendo, tem intensificada a mobilização para a participação da comunidade, 

percebe-se, entretanto, a necessidade de ações pontuais junto à comunidade a fim de 

estimular uma maior participação da mesma. 

Embora a Secretaria Municipal de Educação não tenha implantado o Conselho 

Municipal de Educação, todas as suas proposições tem sido discutidas de forma 

democrática com a participação efetiva de representantes dos diversos segmentos da 

sociedade, parceria das demais secretarias municipais, conselhos municipais e outras 

entidades. 

Sabe-se que a forma como a população participa das ações e decisões no 

âmbito das políticas públicas, são ressonâncias da formação histórica e, ainda de 

forma incipiente, vem apresentando avanços. É convicção de que se precisa fazer 

mais nesse sentido, pois a gestão democrática é o caminho para o fortalecimento e 

aprofundamento do papel dessas instituições enquanto espaço colegiado de 

participação coletiva da gestão das escolas. Neste contexto, o Plano Municipal de 

Educação apresenta as seguintes estratégias estabelecidas a serem implantadas e 

implementadas buscando uma gestão participativa, coletiva e democrática.  

 

META 19: Assegurar condições, no prazo de 2 (dois) anos, para a efetivação da 
gestão democrática da educação, associada a qualificação, critérios técnicos de 
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mérito e desempenho e à consulta pública à comunidade escolar, no âmbito das 
escolas públicas do município. 
 
ESTRATÉGIAS 

19.1- Implantação do Conselho Municipal de Educação como órgão público voltado 

para garantir os direitos constitucionais com missão de interpretar campos da 

legislação e aplicar normas a situações específicas como meio de satisfazer um direito 

de cidadania. Espera-se que o Conselho possa promover fóruns, encontros e eventos 

assemelhados com a finalidade de prover reflexão, avaliação e auto avaliação do 

sistema de Ensino Municipal, além de estudos junto às escolas para que as mesmas 

possam construir seus projetos políticos pedagógicos; 

19.2- Mobilização social pela Educação realizada por meio de conferências municipal 

de educação, de 02 em 02 anos, e do fórum da Família, com periodicidade de 4 fóruns 

por ano. As decisões coletivas da escola, desta forma, passam a considerar a opinião 

de todos os segmentos, com maior participação e acolhimento da comunidade; 

19.3- Criar política de qualificação da gestão democrática com formação continuada 

de conselheiros, oportunizando espaços de gestão democrática em todas as escolas 

da rede municipal de educação, garantindo a participação qualificada e a 

transparência dos recursos financeiros que a escola recebe; 

19.4- Formação e reabilitação de grêmios estudantil, como entidades em que os 

estudantes possam exercer suas cidadanias de forma crítica, participativa, sendo 

condutores e sujeitos de suas histórias, buscando uma melhor relação entre alunos e 

professores, realizando atividades esportiva, cultural, educacional, social e também 

atividades políticas com vistas à organização e conscientização dos estudantes e 

envolvimento destes em reivindicações a favor da escola, pois o grêmio se reveste em 

imprescindível mecanismo de unificação, união e luta pela escola; 

19.5- Criação e qualificação de conselhos escolares, como estratégia de gestão 

democrática da escolar; 

19-6- Criar políticas de formação continuada para a equipe gestora, de todas as 

escolas da rede municipal, sobre gestão democrática, para atualização dos novos 

saberes, em virtude das especificidades de seu campo de atuação; 



Plano Municipal de Educação de Augusto Corrêa-PA 
Decênio 2015-2025 

106 

 

19.7- Criação de comissão de avaliação de diretores escolares composta por 

representantes do Conselho Municipal de Educação, do Conselho Escolar, da 

SEMED, do grêmio estudantil e do SINTEP. 

 

FINANCIAMENTO DA EDUCAÇÃO 
 

Análise situacional 

Conforme já ressaltado nos aspectos socioeconômicos, o município de 

Augusto Correa, no período entre 2005 e 2010, teve seu Produto Interno Bruto (PIB) 

crescido em 59,4%, passando de R$ 69,7 milhões para R$ 111,0 milhões, este 

crescimento percentual foi superior ao verificado no Estado em 49,3%. Nesta direção, 

a receita orçamentária do município passou de R$ 18,7 milhões em 2005 para R$ 37,5 

milhões em 2011, o que retrata uma alta de 100,3% no período ou 18,96% ao ano.  

Por outro lado, se riqueza do município ampliou, a população também 

cresceu. Entre os Censos Demográficos de 2000 e 2010, o crescimento foi de 2,07% ao 

ano, passando de 33.006 para 40.497 habitantes. Essa taxa foi superior à registrada no 

Estado, que ficou em 2,05% ao ano. A população residente no município na faixa 

etária de 15 a 59 anos exibiu crescimento populacional de, em média, 3,20% ao ano, 

passando de 16.251 habitantes em 2000 para 22.261 em 2010. Em 2010, este segmento 

já representava 55,0% da população do município, o que aponta a necessidade de 

investimentos financeiros na atenção na educação, especialmente no ensino médio, 

profissionalizante, ensino superior, preferencialmente em regime de colaboração com 

o Estado e União, legalmente responsáveis por estes níveis de ensino.  

Em que pese os desafios frente às necessidades do município, há que ser 

considerada a prioridade que a gestão pública vem estabelecendo em relação à 

educação. De acordo com a contabilidade da prefeitura, o percentual de 

investimentos de todas as receitas na educação foi, nos anos de 2013, de 25,45%, 

ampliando para 30,12% em 2014. Estes recursos foram aplicados em pessoas em 

idade educacional no município, com gastos com a manutenção e desenvolvimento 

do ensino conforme tabela abaixo. 

Tabela 36: Recursos recebidos 
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ANO PNAE PNATE FUNDEB 
2010 R$ 974.990,40 R$ 369.135,75 R$ 19.969.052,47 

2011 R$ 926.280,00 R$ 389.475,00 R$ 27.486.782,57 

2012 R$ 1.104.048,00 R$ 426.393,69 R$ 30.437.136,75 

2013 R$ 1.266.536,00 R$ 421.633,55 R$ 29.406.105,75 

2014 R$ 1.310.216,00 R$ 527.222,24 R$ 36.305.776,95 

               Fonte: FNDE 

Deve ser considerada, ainda, a participação financeira do Governo Federal na 

educação pública do município de Augusto Corrêa, conforme tabela. 

Tabela 37: Gastos com manutenção e desenvolvimento do ensino Em R$ 
 

INDICADORES 2013 2014 
Educação Infantil R$ 1.168.000,00 R$ 4.412.593,85 

Ensino Fundamental R$ 30.937.234,33 R$ 26.310.277,97 
Educação de Jovens e Adultos R$ 680.000,00 R$ 1.851.158,85 

Educação Especial R$ 320.00,00 R$ 795.353,80 
Outros Gastos R$ 2.965.896,77 R$ 1.313.518,49 

       Fonte: Setor de Contabilidade da Prefeitura Municipal 

 

Como podemos perceber nas tabelas acima, houve uma crescente tanto nos 

valores dos recursos recebidos quanto nos gastos com a manutenção e 

desenvolvimento do ensino. No entanto, mesmo com essa crescente ainda há muito a 

ser feito na rede municipal de educação. De acordo com os participantes da Jornada 

Pedagógica realizada no município de Augusto Correa em 2015, a rede municipal de 

ensino ainda não dispõe de salas de leitura, salas multifuncionais, laboratório de 

informática devidamente equipados, salas de aulas adequadas para educação infantil 

e brinquedoteca nas unidades de educação infantil. Há ainda, a necessidade de 

reforma das escolas, equipando-as adequadamente. Os recursos de multimídias 

também podem ser adquiridos pelas Escolas Municipais. Foi registrado, ainda, que 

as escolas deveriam ter quadras de esporte, para o desenvolvimento do esporte e 

outras atividades de arte, cultura e lazer. 

Outro desafio a ser superado é o transporte escolar, ônibus danificados, 

muitas vezes em razão da precariedade das estradas, e com conservação precária são 

utilizados  superlotados. Há, ainda, insuficiente número de ônibus para atender 

todos os estudantes que necessitam. Transportes de pequeno, como vans, são 

utilizados e, assim, demandando mais de uma viagem para transportar os alunos, 

implicando no atraso dos mesmos nas aulas.   
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META 20: Ampliar o investimento público em educação pública de forma a 
atingir, no mínimo, o patamar de 7% (sete por cento) do Produto Interno Bruto - 
PIB do município até o 7o (sétimo) ano de vigência deste PME chegando, no 
mínimo, o equivalente a 10% (dez por cento) do referido PIB ao final do decênio, 
além de outras fontes de financiamento. 
 

ESTRATÉGIAS 

20.1- Ampliar, progressivamente, o percentual dos recursos municipais destinados a 

manutenção e desenvolvimento do ensino público municipal; 

20.2- Garantir, observando as políticas de colaboração entre os entes federados, 

fontes de financiamento permanentes e sustentáveis para todos os níveis, etapas e 

modalidades da educação básica, com vistas a atender suas demandas educacionais 

de acordo com o padrão de qualidade, na vigência do PME; 

20.3- Participar do regime de colaboração entre os entes federados e cumprir as 

determinações para atingir o percentual de 10% do PIB a partir do 2º ano de vigência 

deste PME; 

 20.4- Estabelecer no município ampliação de atendimento à educação infantil e a 

modalidade de Educação de Jovens e Adultos no Ensino Fundamental; 

20.5- Criar e fortalecer os mecanismos de transparência na aplicação e prestação 

pública de contas dos recursos de 100% das unidades gestoras, na forma da lei, 

assegurados os princípios da gestão democrática e participativa com controle social; 

20.6- Garantir nos orçamentos municipais anuais, mediante a transparência, a 

previsão do suporte financeiro às metas constantes neste PME, em cumprimento ao 

artigo 212 da Constituição Federal (CF/88) em termos de aplicação dos percentuais 

mínimos vinculados à manutenção e desenvolvimento do ensino, buscando a 

elevação gradual, anual do percentual; 

20.7- Garantir provimento orçamentário para o atendimento às especificidades 

referentes à manutenção e desenvolvimento das classes com alunos com deficiência, 

mediante a transparência do aporte financeiro disponibilizado pelo MEC; 

20.8- Consolidar as bases da política de financiamento, acompanhamento e controle 

social da educação pública, em todos os níveis, etapas e modalidades, por meio da 
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ampliação do investimento público em educação pública em relação ao PIB, com 

incrementos obrigatórios a cada ano, proporcionais ao que faltar para atingir a meta 

estabelecida até o final da vigência do PME com transparência; 

20.9- Assegurar financiamento e manutenção, em regime de colaboração com a 

União, para políticas e estratégias de solução de problemas do transporte escolar, 

enfrentados principalmente pelos alunos do meio rural, em relação ao gerenciamento 

e pagamento de despesas, durante toda vigência do PME, garantindo transporte de 

qualidade; 

20.10- Garantir aporte de recursos, no prazo de dois (2) anos a partir da vigência 

deste PME, para financiar programas de acompanhamento da aprendizagem com 

profissionais formados na área, para estudantes com dificuldades de aprendizagem 

e/ou distorção idade-série com transparência; 

20.11- Garantir o cumprimento do piso salarial profissional nacional previsto em lei 

para aos profissionais do magistério público da educação básica, durante toda 

vigência deste PME; 

20.12- Assegurar nas escolas públicas incentivo financeiro para promover a 

realização de atividades artístico-culturais pelos estudantes, incentivando o 

envolvimento da comunidade; 

20.13-Aperfeiçoar e ampliar os mecanismos de acompanhamento da arrecadação da 

contribuição social do salário-educação, com transparência e controle social; 

20.14- Criar e fortalecer os mecanismos e os instrumentos que assegurem, nos termos 

do parágrafo único do art. 48 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, a 

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

educação, especialmente a realização de audiências públicas, a criação de portais 

eletrônicos de transparência e a capacitação dos membros de conselhos de 

acompanhamento e controle social do FUNDEB; 

20.15- Implementar o Custo Aluno Qualidade (CAQ) como parâmetro para o 

financiamento da educação de todas etapas e modalidades da educação básica, a 

partir do cálculo e do acompanhamento regular dos indicadores de gastos 

educacionais com investimentos em qualificação e remuneração do pessoal docente e 

dos demais profissionais da educação pública, em aquisição, manutenção, construção 
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e conservação de instalações e equipamentos necessários ao ensino e em aquisição de 

material didático-escolar, alimentação e transporte escolar; 

20.16- Garantir recurso financeiro para realização de concurso público em curto 

prazo para o atendimento da demanda em todas as esferas da educação do 

município; 

 
 
VII - ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO 
   

O documento final do Plano Municipal de Educação de Augusto Corrêa, 

mantendo o princípio da participação democrática, constituiu-se em um momento 

ímpar, no qual segmentos da esfera pública, bem como da comunidade civil e 

organizada de Augusto Corrêa definiram os caminhos da educação do município 

para os próximos dez anos, após sua aprovação. 

Uma ação, cujo processo percorreu os seguintes passos: levantamento 

diagnóstico da situação educacional do município, análise dessa realidade e 

definição de metas e estratégias do PME com a sociedade, consolidação do texto base 

sobre as políticas educacionais para o município, culminando com a realização da 

Conferência Municipal de Educação. 

De forma articulada com o Plano Nacional de Educação (PNE) e o Plano 

Estadual de Educação (PEE) e em consonância com a Constituição Federal de 1988, 

com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional nº 9394/96, o PME responde as 

expectativas e especificidades da educação para atender aos anseios da comunidade. 

Uma realidade que, tendo em vista a adequação às constantes mudanças 

sofridas pela sociedade, precisa ser constantemente considerada. Nesse contexto, faz-

se necessário criar mecanismos de acompanhamento e avaliação da implementação 

do mesmo, assegurando que prioridades sejam respeitadas, atingindo objetivos e 

metas estabelecidos através da análise de resultados e redirecionamento de 

estratégias e execução. 

De acordo com determinação prevista em legislação, e considerando que o 

município não possui Conselho Municipal de Educação instalado, deve fortalecer o 

Fórum Municipal de Educação, com membros e comissões instituídas, para 
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acompanhar e avaliar o PME após sua aprovação. É importante ressaltar que o 

respectivo órgão contará com o apoio e assessoramento técnico e financeiro da 

Secretaria Municipal de Educação. 

  A Comissão trabalhará na implantação do PME, registrando, sistematizando e 

analisando constantemente, o desenvolvimento das ações, operacionalizando as 

metas estabelecidas e realizando avaliações com levantamentos periódicos dos 

resultados alcançados e replanejamento de novas ações. Para que a sociedade civil 

possa acompanhar a execução e a avaliação do PME, serão realizadas, de dois em 

dois anos, simpósios com o objetivo de promover balanços dos resultados 

alcançados, garantindo o princípio da participação e o exercício da democracia. 

Nesses momentos, serão analisados os índices e indicadores educacionais do 

município, produzidos pelos estudos e pesquisas nas esferas: Federal, Estadual e 

Municipal (IBGE, INEP, SAEB, Censo Escolar, entre outros) com o objetivo de 

encaminhar os resultados aos poderes Executivo e Legislativo e aos representantes 

dos movimentos sociais ligados a educação para cobrar dos poderes públicos o 

cumprimento da Lei. 

Nesse sentido, é necessário destacar que o presente Plano deverá passar por 

reformulações quando a realidade socioeducacional, assim o exigir, considerando os 

seguintes aspectos: 

 Surgimento de súbito fluxo migratório; 

 Inesperado aumento de recursos provenientes de receitas próprias e de 

transferência ou crescimento de outras receitas. 

Quaisquer intervenção no referido plano deverá ter procedimentos, 

principalmente, quando se referir a gestão de recursos financeiros que devem ser 

apresentados na seguinte forma: 

1) Projeção para aplicação de recursos financeiros em educação (anexo 01); 

2) Ações a serem executadas por Etapa e Modalidade no período de vigência do 

plano (anexo 02); 

3) Demonstrativo de Desembolso dos Recursos Financeiros para garantir a 

execução do plano (anexo 03). 
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  As metas e as estratégias deste plano deverão ser prioridades do Governo 

Municipal e, por isso, assumido como um compromisso perante a sociedade e 

compreendido como uma proposta de Estado, independente da corrente político-

partidária que esteja à frente da Administração Municipal nos 10 anos de vigência 

deste Plano. 

 Num contexto de participação social, o acompanhamento e avaliação são 

fatores decisivos para que Augusto Corrêa desponte no Nordeste Paraense como a 

afirmação de um espaço que educa, de um espaço que chama seu povo para 

construir efetivamente uma Cidade Educadora. 

 

 

                                   Osmarina  Matos  da  Cunha 

               Secretária Municipal  de Educação 
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ANEXO 01: PROJEÇÃO PARA APLICAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS EM 

EDUCAÇÃO 

 

PROJEÇÃO PARA APLICAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS EM 

EDUCAÇÃO 2006 – 2011 

ANO 

 
 
 

APLICAÇÃO 
MÍNIMA 

MDE+FUNDE
F 
 

 
 
 
 

EMPRÉSTI
MO 

 

 

 

PARCERIAS 

 
 
 
 

TRANSFERÊNCIA
S 
 

 
 

VOLUNTÁRI
A 

CONVÊNIOS 
OUTROS 

 

 

 

CONVÊNI

OS 

PROJE
ÇÃO 
DE 

RECEI
TA 

PARA 
EDUC

AÇÃO 

2006 
       

2007 
       

2008 
       

2009 
       

2010 
       

2011 
       

Manutenção e Desenvolvimento do Ensino – LDB Lei nº 9.394/96, no seu art. 70, 
incisos I a VIII. Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental 

e de Valorização do Magistério – Lei nº 9.424/96 
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ANEXO 02: AÇÕES A SEREM EXECUTADAS POR ETAPA E MODALIDADE 

NO PERÍODO DE VIGÊNCIA DO PLANO 

QUADRO DE AÇÕES 
 

 

PREFEITURA MUNICIPALDE _________________________________________ 

Secretaria Municipal da Educação 

Quadro de Ações – Ano_______ educação____________________________________ 

 

 

 

METAS 

 

AÇÕES 

 

QUANTIDADE 

CUSTO DA 

EXECUÇÃO DE 

UNITÁRIOS 

CUSTO DE 

EXECUÇÃO 

TOTAL 

ORIGEM 

DOS 

RECURSOS 

 

1. 

1     

2     

3     

 

2. 

1     

2     

3     

 

3. 

1     

2     

3     

Valor total do plano-ano: ___________________________________________ 

 

OBS.: Reaplicar para cada etapa e modalidade de ensino no decorrer de cada ano de 

execução do PME. 
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ANEXO 03: DEMONSTRATIVO DE DESEMBOLSO DOS RECURSOS 

FINANCEIROS PARA GARANTIR A EXECUÇÃO DO PLANO 

 

DEMONSTRATIVO DE DESEMBOLSO DOS RECURSOS 
 
 

Discriminação Valor Orçado (R$1,00) Discriminação Valor Orçado (R$1,00) 

MEC / FNDE 
 

MINISTÉRIO DA SAÚDE 
(destinado à Educação Infantil) 

 

MINISTÉRIO DA AÇÃO SOCIAL 
(destinado à Educação Infantil) 

 

TESOURO MUNICIPAL (recursos 
próprios) 

 

PARCERIAS 
 

EMPRÉSTIMOS 
 

CONVÊNIOS DIVERSOS 
 

OUTROS 
 

VALOR TOTAL 
 

 

OBS: Reaplicar para cada ano de execução do PME 




