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APRESENTAÇÃO 

 

 Meu primeiro contato com o Plano Municipal de Educação de Abel Figueiredo 

aconteceu, em março de 2014, quando fui procurada pela equipe de elaboração, a fim de que 

indicasse uma empresa séria para realizar o minicenso educacional. Na época, não era 

secretária de educação, mas na condição de vice-prefeita, me sentia responsável pelo êxito do 

processo. Tenho a educação como uma das minhas paixões mais ardentes. Acredito que dela 

fluem todas as coisas boas para a comunidade. 

 O minicenso foi realizado com sucesso e serviu de diagnóstico para muitas ações 

propostas neste Plano. Foi a partir dele que criei um vínculo com o PME, de modo que, ainda 

que distante, sempre perguntava, “cadê o plano”. E respondia para mim mesma, “está em boas 

mãos". 

 Hoje, já como Secretária Municipal de Educação, me sinto privilegiada por ter 

retomado os trabalhos de elaboração do Plano e tê-lo concluído. Para mim é motivo de 

felicidade entregar à sociedade abel-figueiredense seu primeiro Plano Municipal de Educação. 

Um plano que foi construído dentro de Abel Figueiredo, com os nossos profissionais, com a 

nossa comunidade. Um plano que carrega a alma da nossa gente. 

 Um ponto positivo deste Plano é que ele foi construído a partir de muitos olhares, 

muitas vozes e muitas projeções. Pais, alunos, educadores, comunidade, equipe de governo, 

todos irmanados por um projeto do bem, porque não é só a escola a responsável por uma 

educação de qualidade. A responsabilidade é de todos nós. Então, todos devem participar. 

 Abel Figueiredo, como qualquer outro município, precisa ter um olhar diferenciado 

para educação, que é onde estamos preparando as gerações futuras. Com isso, quero dizer 

que precisamos dar especial atenção às nossas crianças, olhar com carinho para as escolas, 

dar condições para que os professores desenvolvam suas atividades. Meu sonho para a 

Educação é que a gente alcance melhores patamares no Ideb, que os nossos alunos aprendam 

de fato, que os nossos professores, supervisores, diretores, se realizem em seu trabalho, e que 

o Brasil alcance o primeiro lugar na Educação, nos rankings mundiais. Este é o meu sonho. 
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 O PME é uma ferramenta de gestão, um guia, um direcionamento para as nossas ações 

para os próximos dez anos. Como foi construído em articulação com a sociedade, penso que 

essa mesma sociedade pode e deve continuar contribuindo. Acredito que a sociedade deva 

acompanhar, se realmente está acontecendo aquilo que foi colocado no Plano, e trazer novas 

sugestões, novas ideias, novas propostas que visem melhorar nossa cidade. 

 Para finalizar quero deixar meus agradecimentos à equipe que trabalhou arduamente 

neste Plano. Agradeço ao prefeito Adeilson Ataíde Mateus por ter dado as condições objetivas 

para que este trabalho fosse desenvolvido. Agradeço ao professor Arleilson Valério Alves da 

Luz, ex-Secretário Municipal de Educação, por ter iniciado este trabalho com muito empenho 

e atenção. Agradeço ao professor Elias Santos Oliveira, pelo espírito republicano e esmero na 

coordenação do projeto de elaboração deste PME; à professora Cláudia Souza Santos, 

presidente do Conselho Municipal de Educação, pela dedicação, seriedade e compromisso. 

Agradeço às representações, às parcerias para a realização dos diversos momentos, a todos 

que, de forma entusiasmada, se dispuseram a nos auxiliar, tornando este documento possível. 

 Espero que o Plano Municipal de Educação de Abel Figueiredo aponte para uma nova 

história em nosso Município, que contribua para um esforço coletivo em prol de nossa 

educação, abrindo horizontes para formulação e materialização de políticas educacionais. Que 

contribua com o desenvolvimento intelectual de nossas crianças e jovens e, 

consequentemente, com o desenvolvimento socioeconômico de nossa cidade. 

 Para os próximos dez anos, mais do que nunca, vamos precisar de todo mundo. 

Educação é compromisso e responsabilidade de todos. Vamos nos unir, fechar os elos da 

corrente e colocar a Educação do Brasil para melhorar, fazendo a nossa parte, a partir de nosso 

querido município, Abel Figueiredo! 

 

Lindinê Brasil Coelho 
Secretária Municipal de Educação 
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MENSAGEM 

A Educação é um processo essencialmente humano que está intrinsecamente 

relacionada ao desenvolvimento de toda e qualquer sociedade, a construção da identidade 

cultural de um povo, ao exercício da cidadania e a consciência social dos sujeitos. O 

reconhecimento da Educação como um direito implica a equidade educativa que significa 

oferecer, de modo igual, todas as oportunidades para que os indivíduos possam ter acesso, 

permanência e conclusão de seus estudos com qualidade, independentemente dos aspectos 

econômicos, sociais, culturais, raciais ou étnicos. 

O Plano Municipal de Educação de Abel Figueiredo é um documento construído de 

forma coletiva e participativa que direcionará a partir de sua aprovação, todas as ações 

desempenhadas na educação do município para os próximos dez anos em todos os níveis e 

modalidades de ensino, com base nos princípios aqui estabelecidos. Acredito que para alguns 

o PME pareça algo utópico ou sem a devida importância. Contudo para mim, que abracei com 

prazer o desafio de compor uma equipe de fomentação, discussão, reflexão e sistematização 

do processo de construção deste Plano, afirmo que o mesmo é capaz de ser palavra-ação na 

tríade: sociedade/ democracia/ educação, que materializa os nossos sonhos, projetos e 

propósitos para o município de Abel Figueiredo para a próxima década. 

O Plano traz um olhar intencional às nossas crianças, adolescentes, jovens e adultos 

tendo-os como o centro do processo educacional e oportunizando sua permanência com 

sucesso, independentemente de suas particularidades, por meio de uma educação realmente 

inclusiva. Traz a concepção de que educar não é modelar, não é fabricar, mas dá subsídios para 

que cada indivíduo seja autor da construção da sua identidade. O nosso Plano nos desafia a 

assumir este compromisso com a educação do Município de Abel Figueiredo: sonharmos e 

trabalharmos juntos para que, no final da década, todos os nossos sonhos expresso nas metas 

e estratégias estejam realizados, possibilitando novos horizontes para novos sonhos 

inspirarem nossas almas de educadores e cidadãos abel-figueiredenses. 

 

Claudia Souza Santos 
Consª Presidente/CME 
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A HISTÓRIA DO PME DE ABEL FIGUEIREDO 

 Depois de muitos encontros, desencontros e reencontros, finalmente temos em mãos 

o primeiro Plano Municipal de Educação de Abel Figueiredo. Os encontros se deram nos mais 

diversos lugares e das mais diversas formas. Deram-se na agitação da 3ª Conferência Municipal 

de Educação; no silêncio cerimonioso da sala de reuniões do Conselho Municipal de Educação; 

na formalidade da Secretaria Municipal de Educação; na espontaneidade de residências 

particulares, ao cheiro de café agridoce e chimango, no final da tarde; e no chão mesmo da 

educação, em salas emprestadas pelas escolas, quando a equipe concentrada e atenta, por 

vezes se distraia com a vida que pulsava nos corredores, e que era, afinal, motivo de tal 

encontro - os alunos. 

 Os desencontros vieram com as discussões, com os momentos de reflexão e decisão, 

quando chegava o momento de separar o prioritário do secundário, e de se eleger aquilo que 

melhor respondia às demandas da população. Vieram com a plenária final de consolidação do 

PME. E também com as reuniões de sistematização, quando se punha sobre a mesa questões 

relacionadas a demandas, direitos sociais, responsabilidades legais e recursos financeiros. 

Vieram ainda, naqueles momentos em que outras urgências educacionais deixaram o Plano 

em segundo plano. 

 Os reencontros vieram quando todos os atores envolvidos na construção do PME se 

assessoravam e se tornavam cúmplices de um projeto maior que eles. Quando o percurso 

realizado convergiu em política de bem comum. Quando, por horas e mais horas em frente ao 

computador, colocávamos textos e sonhos para dialogarem entre si e entrarem em acordo. 

 Agora, o reencontro acontece quando desenhamos o cenário daquilo que será a 

Educação em Abel Figueiredo, nos próximos dez anos: pacto pela qualidade do ensino, 

expansão de matrículas públicas, formação e valorização dos profissionais da educação, 

enfrentamento das desigualdades educacionais, democratização da gestão e financiamento 

da educação. 

 Temos em mãos um documento construído com muito esforço, esmero e pé no chão. 

Um plano construído coletivamente, democrático, plural e participativo. Que envolveu 

educadores, estudantes, pais e lideranças políticas. Teceu a rede intersetorial, mobilizando 
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áreas como saúde, assistência social, meio ambiente, gestão municipal e órgãos de proteção 

à infância, adolescência e juventude. Um plano que reflete os anseios da sociedade abel-

figueiredense em viver dias melhores e felizes, a partir do reerguimento de uma educação com 

qualidade social para todos e todas. Sonho de uma nova década. 

 A 3ª Conferencia Municipal de Educação de Abel Figueiredo – COMEAF, realizada em 

25 e 26 de abril de 2013 marca o início dessa trajetória. Naqueles dias, o município recebeu a 

presença do prof. Dr João Antônio Cabral de Monlevade, que desenvolveu a palestra “Abel 

Figueiredo na Articulação do Plano Municipal de Educação”. A ocasião se revelou um 

privilegiado momento de reflexão acerca dos trabalhos que norteariam a construção do PME. 

Para o prof. Monlevade a educação é um projeto de felicidade para o qual os governos 

precisam dar a mais cuidadosa atenção. Não adianta acumular conhecimento se não se tem 

este projeto de felicidade, enfatizou o professor. 

 Assim, a 3ª COMEAF apontou alguns caminhos que seriam trilhados no processo de 

elaboração do Plano Municipal de Educação de Abel Figueiredo. O prof. Monlevade, naqueles 

dias destacou que o PME é uma antevisão, uma previsão de uma situação que a gente entende 

ser melhor que antes. Além disso, frisou que, em sua essência tal Plano deveria ser científico 

e participativo, um conjunto de intenções e ações do poder público para responder os anseios 

da sociedade. 

 Pois foi desta essência que se construiu este PME. 

 Em suma, para a elaboração deste Plano, foram realizadas várias reuniões e 

mobilizações: uma conferência municipal de educação, 8 reuniões com a comissão executiva 

e de sistematização do PME, 39 reuniões com as comissões temáticas, uma reunião com a 

equipe de gestores escolares, 3 reuniões com os pesquisadores do minicenso educacional, 

uma audiência pública, além de participação em encontros regionais de discussão sobre o 

tema. 

 Três anos, assim relembrados: 2013, com a 3ª COMEAF e seu temário alusivo; 2014, 

com a constituição da Comissão Especial de Planejamento para Elaboração do Plano Municipal 

de Educação – CEPLAN/PME, via portaria nº 001/2014-SEMED; e 2015, com a Plenária Geral 

de Consolidação do Plano. Três grandes momentos, rejuntados de pequenos momentos, que 

também foram grandes, porquanto importantes para que este Plano se tornasse possível. 
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 Um período de três anos, de revezes e de muitas interrupções. De tempos em tempos 

outras demandas também urgentes da educação surgiam. Problemas apareciam. E por 

diversas vezes quando o movimento parecia adormecido, a equipe se despertava e dava um 

passo a mais.  

O PME começou com o entusiasmo do então secretário municipal de Educação, 

professor Arleilson Valério Alves da Luz. E ficou pronto com a determinação da atual secretária, 

Lindinê Brasil Coelho. 

 Três anos. Um tempo longo, alguns poderiam apontar. Prefiro dizer: “o tempo 

necessário de maturação”, tal qual as mangueiras, comuns em nossa região, que mesmo 

enxertadas, levam de dois a três anos para frutificar. No entanto, quando vem as primeiras 

mangas com suas formas, cores, aromas e sabores, fazem a alegria da nossa gente. 

 Toda árvore dorme na semente e se esconde no tempo. 

 Estamos falando de um plano para 10 anos; portanto metódico, científico e político, 

como bem nos ensinou Monlevade. Documentos com esta natureza levam tempo mesmo para 

serem construídos. 

  Agora, com o Plano em mãos, antevejo a floração de uma década que aponta para uma 

grande colheita. Que possamos nos recordar, quando os frutos estiverem no ponto, de que 

tudo começou com uma semente que se desenvolveu em meio a encontros, desencontros e 

reencontros. 

 

Elias Santos Oliveira 
Coordenador da CEPLAN/PME 
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2 – ABEL FIGUEIREDO: ASPECTOS HISTÓRICOS, GEOGRÁFICOS E SOCIOECONÔMICOS 

2.1- Origem e formação do povo abel-figueiredense 

 

Quem se aventura seguir os 

rastros de quem pisou pela 

primeira vez as terras 

pertencentes ao Município de 

Abel Figueiredo se depara com 

uma história carregada de 

aventuras, sonhos, lutas e 

realizações; caracterizada por 

situações de cumplicidade, 

amizade e conflitos; e construída 

com risos, suor e lágrimas. Uma 

historiografia da saga humana, de imigrantes que vindos dos mais diversos rincões do Brasil, 

seduzidos pela notícia de um grande projeto de integração nacional que disponibilizava, na 

Amazônia, terras públicas de graça aos pobres sem-terra, escolheram um cantinho inóspito no 

sudeste do Estado do Pará, para ali plantar seus sonhos, criar seus filhos e repousar seus ossos. 

 A história oficial narra que as primeiras movimentações com intenções de colonização 

no território, deram-se por volta da década de 1960, com a chegada de Natalino Pereira da 

Silva, Almir Queiroz de Moraes e Odilon da Silva Cardoso, sendo que este último, no 

desempenho de acolher novos imigrantes anteviu que aquele lugar, emoldurado de matas e 

povoado de bichos e gente, um dia se transformaria em cidade. 

Além dos três citados acima, registraram também seu nome na história local, como 

pioneiros e fundadores de Abel Figueiredo: Florisvaldo Rodrigues Sousa, Hildegardo Mendes 

Andrade, Abílio Ataíde dos Santos, Gilson Alexandrino da Costa, Geraldo Coimbra, Arnold 

Ferraz, Lourival Rodrigues de Sousa, Adelino Brito de Amorim, Antônio Ferreira de Sousa, 

Manoel Pestana, Sebastião Crente, Dona Dom-Dom e Dona Flor. Cearenses, baianos, 

maranhenses, mineiros, capixabas e outros, que, com sua cultura, prosódia, culinária e modos 

Famílias em frente a um caminhão de pau-de-arara, vindo do Espirito 
Santo para o sudeste do Pará. 
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de ser, redesenharam no pequeno território, o mapa do grandioso Brasil. Tal percepção e 

sentimento se imortalizaram no hino do Município, nos versos que expressam: “Quem te vê 

no mapa tão pequeno, não sabe que pra nós és o maior”. 

 O povoado cresceu motivado pela implantação de uma estrada, a PA -070, atual BR-

222. Durante muito tempo foi conhecido como km 92, depois Vila Abel Figueiredo, estando 

sob a jurisdição do Município de São João do Araguaia. Com a emancipação de Bom Jesus do 

Tocantins, em 1988, passou a ser distrito deste. Contudo, quatro ano depois, com a motivação 

de líderes como Odilon da Silva Cardoso, Arnold Ferraz, Gilson Alexandrino da Costa, Filemom 

Alves Neto, Dativo Araújo de Almeida e Melquíades Justiniano da Silva, entre outros, que 

consideravam que o núcleo de decisão sobre a gestão do distrito, ainda se encontrava distante 

e indiferente às demandas da população local, se movimentaram no sentido de criar o 

Município de Abel Figueiredo. 

 A independência de Abel Figueiredo se deu no dia 27 de dezembro de 1991, sendo 

instalado em 01 de janeiro de 1993, elevado à categoria de Município pela Lei Estadual 

nº5.708/1991, sancionada pelo então governador Jáder Fontenelle Barbalho. Seu nome foi 

escolhido em homenagem a um ex-deputado da região, Abel Figueiredo, que foi deputado 

estadual por São João da Araguaia. 

 Em relação às manifestações culturais e atrativos turísticos destacam-se as festas 

juninas com apresentação de quadrilhas e venda de comidas típicas; as trilhas, ciclismos e 

copão intermunicipal de futebol de campo, no mês de março; e a festa da cidade – 

tradicionalmente realizada no réveillon. O maiores atrativos naturais da região são as prainhas 

1 e 2, que por ocasião do verão que vai de julho a novembro atraem muitos banhistas. Destaca-

se também como manifestação cultural, a festividade dedicada a Nossa Senhora da Conceição, 

em 8 de dezembro - manifestação cultural religiosa comum em cidades da Amazônia. É 

acentuada a presença de templos religiosos evangélicos, como Assembleia de Deus, Igreja 

Batista, Congregação Cristã no Brasil, Igreja Adventista do 7º Dia, Igreja Maranata, Igreja do 

Evangelho Quadrangular, entre outros, onde também são promovidas festas de cunho 

espiritual, para as quais são atraídas muitos visitantes. 
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2.2- Caracterização Física do Município 

Coordenadas Geográficas: 

Latitude: -4.95502 

Longitude: -48.3931 

04º 57' 13” de latitude Sul e 48º 23' 36” de longitude Oeste de Greenwich. 

Distância em relação à Capital/Belém: 

572 km por rodovia 

Municípios Limítrofes: 

Ao norte, Município de Rondon do Pará; a leste, Estado do Maranhão; a oeste Município de 

Bom Jesus do Tocantins; ao sul, Estado do Maranhão. 

Área: 

614, 271 km² 

Densidade Demográfica: 

11,24 hab./km² 

Altitude Média: 

174 m 57 ft. 

Temperatura Média Anual: 

26,35ºC  

 

  



PREFEITURA MUNICIPAL DE ABEL FIGUEIREDO 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

16 

 

 

Abel Figueiredo está às margens da BR- 222, a cerca de 131 quilômetros do encontro 

da rodovia com a BR-010 (Belém-Brasília). O Município localiza-se na Mesorregião de 

Paragominas e dista por rodovia 580 km da capital Belém. O centro está estruturado em torno 

da BR- 222, denominada Avenida Alacid Nunes. A área central é dotada de infraestrutura e 

médio padrão construtivo. A cidade é cercada de igarapés, tem paisagem rural, com várzeas e 

colinas. O transporte público é feito de forma informal por carros de lotação. 

 

Avenida Alacid Nunes: coração da Cidade de Abel Figueiredo. 

 

A altitude da sede é de 174 m. A temperatura média anual em torno de 26,35ºC. Sua 

hidrografia é representada por tributários da margem esquerda do Rio Tocantins, como o Rio 

Grapiá em seu alto e médio curso, com seus afluentes: Igarapé Grotão, Bate Papo e Denga; Rio 

Papagaio e seus afluentes: Igarapé Noventa e Sete, Rio Noventa e Dois, Igarapé Campolinho e 

Córrego Anajás. 
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2.3- Aspectos Populacionais 

 Segundo dados do IBGE, o Município de Abel Figueiredo possuía em 2010 uma 

população de 6.780 habitantes, tendo por estimativa, em 2014, de 7.070 habitantes, o que 

representa uma taxa anual de crescimento de 1,05%. No Censo 2010, a área urbana contava 

com 89% dos moradores, apresentando densidade demográfica de 11,24 hab./km². 

Considerando a população por faixa etária, os habitantes com mais de 15 anos correspondem 

aproximadamente 69% do total. 

 

2.4- Aspectos Socioenômicos 

 Como principais atividades econômicas, o município de Abel Figueiredo, se destaca nos 

ramos da agropecuária, indústria, comércio, serviços e administração pública. Na agricultura 

tem como principais culturas, feijão, mandioca, arroz, milho e soja, além das lavouras 

permanentes de banana, laranja, maracujá e pimenta-do-reino. Na pecuária, como principais 

rebanhos existentes tem: bovinos, vacas ordenhadas, aves, suínos, ovinos, equinos e muares. 

O extrativismo vegetal, com produtos de carvão vegetal e madeira em tora, representa 

também uma importante atividade econômica para o Município. 

 O Produto Interno Bruto (PIB) de Abel Figueiredo, segundo o IBGE, foi de R$ 45.115, 

em 2012, sua distribuição setorial perfaz 36,4% na agropecuária, 8,6% na indústria e 55% no 

setor de serviços. Dados que nos permite afirmar que na economia do município predomina 

o setor de serviços. 

 

Fonte: PNUD, Ipea e FJP 
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 Abel Figueiredo possui um IDH-M igual a 0,622, o que o situa na faixa de 

desenvolvimento humano médio. Especificando este IDH-m em áreas, temos os seguintes 

dados: IDH-M RENDA de 0,625; IDH-M LONGEVIDADE de 0,800 e IDH-M EDUCAÇÃO de 0,481. 

Vale destacar que, no hiato de 2000 a 2010, a dimensão cujo índice mais cresceu foi a Educação 

(com crescimento de 0,168).  
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3- A EDUCAÇÃO DE ABEL FIGUEIREDO: UMA HISTÓRIA EM CONSTRUÇÃO 

 Quando buscamos as origens do município de Abel Figueiredo, encontramos uma 

historiografia marcada de suor, sangue e vida difícil, de homens e mulheres desbravadores e 

corajosos que escolheram um cantinho do coração da Amazônia para plantar suas famílias e 

seus sonhos. Pessoas advindas das mais diversas origens e raízes que redesenharam no mapa 

de Abel Figueiredo o próprio mapa do Brasil. 

 Era década de 1960. Às margens da estrada que cortava parte da floresta amazônica, 

estes homens, mulheres, e mesmo algumas crianças, diante de um cenário de matas, morros 

e rios, sonhavam com um futuro próspero e feliz. Eram sonhadores, visionários, capazes de 

ver muito além daquelas matas, morros e rios. Pois viam uma cidade. A cidade onde 

apostariam a concretização de seus sonhos. 

Os pioneiros vieram povoar a terra, mas traziam consigo um projeto de 

desenvolvimento e felicidade para a região. Neste projeto, a educação emergia como uma 

demanda urgente e necessária. Por isso, já nos primeiros anos de povoamento, o pequeno 

povoado passou a ter suas primeiras escolas, sendo estas de iniciativa particular, funcionando 

ora em residências, ora em salas de aula instaladas na Igreja Católica. Nestas pequenas salas, 

aprendia-se a ler, escrever e calcular, com os professores das primeiras letras. 

 Com o passar dos anos vieram as primeiras escolas públicas e a formação dos 

primeiros professores no então curso de magistério. E hoje, Abel Figueiredo, orgulha-se em 

ter professores graduados, especialistas e até mestres. E orgulha-se em galgar avanços 

significativos em sua política educacional. 

 “Abel Figueiredo sempre foi e sempre será uma sociedade fraterna. Abel Figueiredo é 

um celeiro de inteligência”. A citação é de um dos grandes nomes que se destaca na história 

do Município de Abel Figueiredo, tanto no aspecto espiritual – por pastorear durante anos a 

1ª Igreja Batista de Abel Figueiredo, quanto no fato de, juntamente com sua esposa, Crenilda 

Gonçalves Viana, ter contribuído com muito esmero na educação municipal. A citação é do 

pastor Amaro Viana.  

 A citação é fragmento de uma entrevista, que nos remete a um passado de grandes 
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nomes. De pessoas que lutaram heroicamente, enfrentaram barreiras e grandes dificuldades 

para o desenvolvimento de Abel Figueiredo, como Odilon Cardoso, Gilson Alexandrino, 

Melquíades Justiniano da Silva, dentre outros. Sobre o professor Melquíades Justiniano da 

Silva, que atuou como professor, diretor escolar, e líder orgânico do município, o pastor Amaro 

Viana, tece o seguinte elogio: “Melquíades foi a escada para que muitos em Abel Figueiredo 

crescessem, se tornassem mestres e doutores; pessoas que se formaram pela educação 

oferecida em nosso município e que hoje ocupam cargos de destaque no cenário do Estado do 

Pará”.  

 Neste momento em que se narra a história da educação do município de Abel 

Figueiredo, cabe fazer um paralelo e uma análise sobre a história da América, apontando o 

fato de que, quando os primeiros colonizadores chegaram ao continente, dentre suas 

primeiras ações estavam as 

de construir uma escola 

para as crianças e uma 

igreja para o povo. Em Abel 

Figueiredo, no período de 

seu povoamento, as 

dificuldades nunca foram 

barreiras, pois o povo era 

unido, e a educação foi umas das primeiras demandas a ser debatida e reivindicada pela 

população. Tanto que, em 1974, encaminharam dois abaixo-assinados ao então governador 

do Estado, senhor Fernando Guilhon, que se comprometeu em construir uma escola na vila: o 

primeiro Grupo Escolar da Vila Abel Figueiredo, atual Escola Municipal Alacid da Silva Nunes.  

 Na época, o Brasil passava por grande revolução social, política, econômica e cultural, 

ao passo que na Vila Abel Figueiredo, seus moradores, imigrantes em sua maioria, 

permaneciam com os antigos hábitos de seus estudos de origem. Não obstante, eram 

exigentes, e defendiam com afinco a criação de escolas que atendessem seus filhos em todo 

o vilarejo, assim como aqueles que viviam no campo e que se deslocavam de casa, montados 

a cavalo ou a pés, em busca de algum aprendizado. 

Primeiro Grupo Escolar da Vila Abel Figueiredo 
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 O processo de 

escolarização, nos 

primórdios de povoamento 

de Abel Figueiredo, era 

eminentemente particular, 

sendo desenvolvido em 

residências, tendo como 

“mestres” professores das 

primeiras letras, que 

ensinavam a ler, escrever e a 

calcular as operações básicas 

da matemática. Com o desenvolvimento do vilarejo, o número de alunos foi crescendo e o 

Grupo Escolar já não suportava em suas salas a demanda. Diante da situação, algumas salas 

de aula passaram a funcionar no prédio da Igreja Católica, que na época, localizava-se próximo 

ao Grupo Escolar. Era uma época de muita dificuldade, desde a estrutura física da única escola 

à escassez de material didático; contudo, nada arrefecia os ânimos e a determinação dos 

primeiros professores em oferecer um ensino de qualidade. Entre estes professores, 

destacamos: Maria Denuce Leite, Maria do Carmo Esteves Vieira, Zenólia Leite da Silva, Judith 

Oliveira, Tereza Francisco Pinto, Lione Ferreira, Luzia Ataíde, Nilza Brito, Geralda Barreto, 

Deraldo Barros (que mediava o processo educacional da Vila Abel Figueiredo com o município 

de São João do Araguaia, da qual fazia parte), entre outros. 

 Em 1978, surge mais uma escola, esta de estrutura maior – a Escola Estadual Prof. Hélio 

Frota Lima, a fim de atender a demanda de alunos de 5ª a 8ª série. Esta mesma escola, já na 

década de 1980, passa a atender, também, o ensino de 2º Grau, em dois cursos ofertados pelo 

Sistema Modular de Ensino (SOME): magistério e contabilidade. O curso de magistério formou 

muitos professores, que atuavam na área, sem contudo ter o segundo grau completo. 

 A seguir apresentaremos o quadro atual desta história, nos principais aspectos que 

interessam a este documento. 

 

Desfile Cívico pelas ruas de Abel Figueiredo, no final da década de 70 
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3.1-  Panorama atual da Educação em Abel Figueiredo 

 A cobertura educacional, em Abel Figueiredo, abrange da educação infantil ao ensino 

médio, com atendimento prioritário ao nível fundamental. Contudo, é importante destacar 

que no Município a obrigatoriedade em oferecer uma educação pública e de qualidade 

começa aos 3 (três) anos de idade.   

Hoje, contabiliza-se um total 2.184 alunos distribuídos em 9 escolas de Educação Básica. 

Do total de escolas, 3 são de educação infantil, 5 de ensino fundamental (das quais 2 são do 

campo) e uma de ensino médio. No Município, não há rede privada de ensino, nem oferta de 

ensino superior.  Conforme os resultados finais do censo escolar 2014, a matrícula inicial da 

rede pública municipal corresponde aos seguintes números: 

 
ANO 

MUNICIPAL 

Creche Pré-Escola Ens. Fund 
Anos Iniciais 

Ens. Fund 
Anos Finais 

EJA   
Fundamental 

Educação 
Especial 
Inclusiva 

2005 52 511 1239 488 316 1 

2006 92 413 855 446 243 10 

2007 118 436 906 470 223 3 

2008 93 425 913 445 157 13 

2009 106 407 869 484 185 26 

2010 91 262 882 528 202 25 

2011 111 257 822 538 156 27 

2012 110 227 761 529 226 35 

2013 95 256 751 474 266 32 

2014 88 239 746 470 139 28 

Fonte: INEP 

No ensino médio: 

ESTADUAL 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

323 322 302 268 263 288 275 253 314 350 

Fonte: INEP 
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 A taxa de analfabetismo entre a população de acima de 15 anos é de 21,7%, uma taxa 

preocupante se comparada à taxa nacional, que é de 9,37%. 

 Segundo indicadores do INEP, no quesito aprovação, Abel Figueiredo apresenta 

desempenho satisfatório no ensino fundamental, com uma taxa de 91% de aprovação, que 

distribuída por ciclos perfaz 93,8% nos anos iniciais e 86,6% nos anos finais. No entanto, esta 

taxa decresce quando chega ao ensino médio, registrando 74,6% de aprovação, o que nos 

chama a atenção. Além desse dado, registra-se ainda no ensino médio, uma taxa de abandono 

de 21,8%. Ambos os dados indicam a necessidade urgente de se reorientar o trabalho 

pedagógico e de se definir estratégias para conter o avanço da evasão escolar no ensino médio. 

 

 No que se refere à distorção idade-série, que é a proporção de alunos com atraso 

escolar de 2 anos ou mais, para todo o Ensino Básico, constata-se que essa taxa, em Abel 

Figueiredo, se revela maior, conforme maior sejam os anos de escolarização. Segundo o INEP 

esta taxa se apresenta, no Município, da seguinte maneira: ensino fundamental anos iniciais, 

28%; ensino fundamental anos finais, 41,1% e ensino médio, 64,4%. Se considerarmos que no 

Brasil a taxa de distorção idade-série é de 15%, entendemos que a situação em que se encontra 

o Município reclama uma intervenção, o mais rápido possível, no trabalho pedagógico das 

escolas. 

Em relação ao Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) de 2013, a rede 

municipal de Abel Figueiredo obteve média 4.2 nos anos iniciais e 3.9 nos anos finais, as quais 

ainda estão abaixo da média nacional, 5.0 e 4.1, e um pouco acima da média estadual, que 
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amarga os piores índices, 4.0 e 3.6, respectivamente. No entanto, as médias de Abel Figueiredo 

estão acima das que foram projetadas pelo MEC para o município. 

 Ensino 
Fundamental 
(Anos Iniciais) 

Ensino 
Fundamental 
(Anos Finais) 

Ensino Médio 

BRASIL 5.2  4.2 3.7 

PARÁ 4.0 3.6 2.9 

ABEL FIGUEIREDO 4.2 3.9 --- 

 

- Educação Infantil 

 Destacada no ordenamento jurídico normativo como primeira etapa da educação 

básica, a educação infantil tem como finalidade o desenvolvimento integral da criança de até 

5 (cinco) anos, em seus aspectos físicos, psicológicos, intelectuais e sociais, complementando 

a ação da família e da comunidade, devendo ser oferecida gratuitamente em creches ou 

entidades equivalentes, para crianças de até 3 (três) anos de idade; e posteriormente, em pré-

escolas para as crianças de 4 a 5 anos de idade.   

 De acordo com o Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil, organizado 

pelo MEC, as creches e pré-escolas devem educar, cuidar e proporcionar brincadeiras que 

contribuam com o desenvolvimento da personalidade, da linguagem, e da inclusão social da 

criança. Assim, atividades como brincar, contar histórias, oficinas de desenho, pintura e 

música, além de cuidados com o corpo, são atividades recomendadas ao cotidiano das escolas 

de educação infantil. 

 De maneira geral, ainda que de forma pouco sistematizada, nossas escolas já vem 

privilegiando o cuidar e o educar. Entretanto, essas duas funções aparecem, nas diversas 

instituições, com ênfases e concepções diferenciadas, muitas vezes fragmentadas e sem 

explicitação dos princípios que norteiam suas práticas. Neste sentido, entendemos que as 

instituições de educação infantil do município de Abel Figueiredo precisam avançar muito, a 

fim de se adequar às diretrizes nacionais, bem como dos padrões mínimos de qualidade. O 

primeiro passo para isso, passa pela revisão e o aperfeiçoamento das propostas pedagógicas 

das escolas de educação infantil, buscando concretizar o desenvolvimento integral das 
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crianças em seus aspectos físico, intelectual, emocional, moral e social, incentivando a 

criatividade, a autonomia, a solidariedade, o respeito à ação da família.   

 O quadro atual da educação infantil, no município, revela prédios inadequados às 

necessidades das crianças, no que diz respeito às possibilidades de desenvolvimento das 

atividades lúdicas, ou mesmo da acessibilidade; currículo fragmentado e desalinhado das 

diretrizes nacionais; suporte pedagógico insuficiente à docência; crianças na faixa etária de 0 

a 2 anos fora da escola, pois as escolas só tem condições de atender, a partir dos 3 anos de 

idade; entre outras dificuldades.     

 Por outro lado, tem uma taxa de 89,4 % de atendimento às crianças de 4 a 5 anos, a 

qual supera a nacional 81,4%; seu quadro docente é composto por 78,6% de professoras 

habilitadas em nível superior (pedagogia), e as demais estão estudando; todas as escolas tem 

conselho escolar funcionando; e a educação inclusiva, com crianças deficientes matriculadas 

na rede regular de ensino, já é realidade. 

 

- Ensino Fundamental 

 A Constituição Federal Brasileira de 1998 em seu artigo 208, ressalta que “o Ensino 

Fundamental é obrigatório e gratuito e se traduz como um direito público subjetivo de cada 

um e como dever do Estado e da família”. Em fevereiro de 2006, a Lei nº 11.274, instituiu o 

ensino fundamental de nove anos de duração, com a inclusão das crianças de seis anos de 

idade, ressaltando que o compromisso como uma educação com qualidade social deva ser 

entendido, assumido e defendido como direito humano.  Com essa propositiva, redesenhou 

o papel da escola. Não sendo mais este o de apenas “transmitir conteúdos”, mas sim, “ensinar 

a aprender”, o que implica criar possibilidades. Não apenas mostrar caminhos, mas orientar 

para que o aluno desenvolva um olhar crítico e conquiste sua autonomia, assim como 

preconiza, nossa Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB nº 9.394/96), que diz 

que o ensino fundamental tem por objetivo a formação básica do cidadão, mediante “o 

desenvolvimento de  capacidade da aprendizagem, tendo em vista a aquisição de 

conhecimento e habilidades e a formação de atitudes e valores”, bem como “o fortalecimento 

dos vínculos e família, dos laços de solidariedade humana e de tolerância  recíproca em que 

se assenta a vida social.” (artigo 32, incisos III e IV). 
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 No município de Abel Figueiredo, o ensino fundamental com duração de 9 anos foi 

implantado em 2009 e convive com o antigo regime de 8 anos, que gradativamente vai se 

extinguindo. É ofertado em três escolas municipais na zona urbana, e duas na zona rural, 

totalizando 5 escolas. Hoje o grande desafio, nesta etapa de ensino é reduzir a evasão, 

distorção idade série e a repetência escolar, principalmente nos anos finais. 

 

- Ensino Médio 

 O Ensino Médio, tanto nos instrumentos jurídicos quanto nos documentos normativos, 

é apontada como a etapa essencial para o exercício da cidadania, além de consistir em base 

para o acesso às atividades produtivas e para o prosseguimento nos níveis mais elevados da 

educação. Com base no disposto nos Artigos 205 e 206 da Constituição Federal da República 

Federativa do Brasil de 1988, e a LDB Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional- Lei 

93/94/96, é considerada a etapa final da Educação Básica, com duração mínima de três anos, 

e de responsabilidade dos estados. 

 Entre os níveis de ensino, o Ensino Médio tem sido apontado como como o mais 

problemático da história da Educação Brasileira, pela sua alternância de funções: preparatório 

para prosseguimento nos estudos ou preparatório para o mundo do trabalho. Hoje, quando 

se fala sobre sua universalização, deve-se, não apenas considerar ampliação de vagas, mas, 

sobretudo, de fornecer uma estrutura que garanta a permanência e o sucesso do aluno na 

escola, requerendo para tanto, espaço físico e matérias adequados, bibliotecas atualizadas, 

laboratórios equipados adequadamente e professores capacitados para o processo ensino-

aprendizagem, de modo a despertar, desenvolver e manter cada vez mais forte no aluno a 

vontade de aprender, conhecer, viver e ser, de forma a obter respostas às necessidades 

fundamentais: aquelas que o ser humano precisa para viver com dignidade. 

 No município de Abel Figueiredo, há uma única escola de ensino médio, a qual é 

suficiente para atender a demanda; de boa estrutura física; com professores habilitados, em 

sua maioria efetivos; e boa taxa de aprovação (89,8%) daqueles que chegam ao final do 3ª 

ano. No entanto, pode se dizer que o quadro negro do ensino médio, hoje, em Abel Figueiredo 

é pintado com o alto índice de evasão (30,8%) e distorção idade-série (69%), nas turmas de 

1º ano, que ocorre, principalmente, no turno noturno, onde se recebe muitos alunos 
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trabalhadores, exaustos de suas obrigações. 

 Vale destacar que o curso regular de ensino médio ofertado, apesar de ter como um 

de seus objetivos, preparar os alunos para prosseguir estudos em nível superior, não tem visto 

a contento a materialização desse objetivo. A grande maioria dos alunos que concluem o 

ensino médio, por razões várias, não prosseguem os estudos, deixando claro a necessidade 

de se implantar cursos profissionalizantes no município. Afinal, para uma significativa parcela 

de jovens, a obtenção de uma formação profissional em nível médio é compatível com suas 

necessidades. Assim, a adoção de um quarto ano na grade curricular do ensino médio, 

configurado este último para perspectivas profissionalizantes, possibilitará que o jovem, além 

de obter formação geral que o habilitará a transformar condições naturais pelo discernimento 

de suas escolhas, estará vivenciando experiências que o conduzirão à obtenção de uma 

formação profissional, tal como propõe a LDB. 

 

- Ensino Superior 

Entende-se que à medida que um país se desenvolve em seu aspecto econômico em 

escala mundial evidencia se à necessidade de expansão do número de instituições superiores 

públicas de qualidade ocorrendo de forma organizada de modo que atendam toda demanda, 

mas principalmente a população desfavorecida de classe social, raça e entre outros fatores, e 

faça com que esta população também seja um agente transformador no seio desta sociedade. 

Essa transformação só será possível por meio de investimento no ensino superior. 

Conforme a Lei 9394/96, em seu Art. 43, inciso VI, o Ensino Superior tem por finalidade, 

entre outras “estimular o conhecimento dos problemas do mundo presente, em particular os 

nacionais e regionais, prestar serviços especializados à comunidade e estabelecer com esta 

uma relação de reciprocidade”. O Brasil é um país onde há grande concentração de indivíduos 

jovens e sabe-se que, atualmente, conta com uma série de programas de acesso ao ensino 

superior, tais como Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), Programa Universidade para 

Todos (PROUNI), Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (FIES), Educação a 

Distância (EaD), entre outros, que tem beneficiado uma parcela desta população jovem. 

Contudo esses programas não tem sido suficiente para contemplar toda a demanda, 

confirmando que o Brasil ainda precisa avançar muito no que diz respeito as condições de 
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poder dar conta de oferecer educação em nível superior para um contingente maior de sua 

população, em especial aos que estão em idade de ingresso no ensino superior.   

O PNE 2014-2024 é uma importante conquista da sociedade brasileira. Elaborado a 

partir de ampla discussão com a sociedade civil (via Conferências Municipais, Estaduais e 

Nacional de Educação) ele traz importantes avanços, mas igualmente pontos desafiadores que 

merecem ser aprimorados, em particular quanto ao regime de colaboração e 

responsabilidades a serem assumidas pelos diferentes entes federados, e a questão da 

qualidade na educação, de modo a alcançar as metas propostas.             

Embora os números mostram crescimento na matrícula no ensino superior em nível 

nacional, no município de Abel Figueiredo esses números ainda estão muito aquém do 

desejável. Em 2010, conforme o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento - PNUD, 

dos jovens abel-figueiredenses de 18 a 24 anos apenas 4,17% estavam cursando o ensino 

superior. É um percentual muito reduzido dos que ingressam e permanecem no ensino 

superior, tendo-se em conta o fato de não haver no município nenhuma instituição de ensino 

superior, além de fatores de ordem econômica, social, cultural, regional, entre outros. Dessa 

afirmação decorrem as conclusões e as preocupações, quando da elaboração deste PME, 

apontar a partir de metas e estratégias mensuráveis, o grande desafio elevar a taxa de ingresso 

de jovens de nosso município, no ensino superior. 

 Em 2010, considerando-se a população municipal de 25 anos ou mais de idade, 

23,74% eram analfabetos, 31,25% tinham o ensino fundamental completo, 15,68% possuíam 

o ensino médio completo e tão somente 3,43%, o superior completo. 
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- Educação do Campo 

 De acordo com a Constituição Federal de 1988, artigo 205, a educação é um direito de 

todos, dever do Estado e da família, e será promovida e incentivada com a colaboração da 

sociedade, visando o pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da 

cidadania e sua qualificação para o trabalho. Diante do texto legal e da realidade em que 

vivemos, cabe um questionamento: o que é Educação do Campo? 

 Segundo Fernandes (2004), educação do campo é aquela incumbida de trabalhar os 

interesses, a política, a cultura e a economia dos diversos grupos de trabalhadores e 

trabalhadoras do campo, nas várias formas de trabalho e de organização, na sua dimensão de 

permanente processo, produzindo valores, conhecimentos e tecnologias na perspectiva do 

desenvolvimento social e econômico igualitário desta população. Assim, uma educação 

vinculada a um projeto de desenvolvimento do campo que se pretende construir. 

 Quando falamos em educação do campo e discutimos propostas para aprimorá-la, em 

Abel Figueiredo, devemos levar em consideração os diversos povos que vivem no campo: 

posseiros, pequenos agricultores e assentados. É preciso reconhecer o jeito peculiar deles se 

relacionarem com a natureza, o trabalho na terra, a organização das atividades produtivas 

mediante a utilização da mão-de-obra dos membros da família; as cultura e valores que 

enfatizam as relações de vizinhança; que valorizam as festas comunitárias e o vínculo com 

uma rotina de trabalho que nem sempre segue o relógio mecânico.  Pressupõe, enfim, 

compreender o campo como um modo de vida social que contribui para a autoafirmação da 

identidade dos povos do campo. 

 Em Abel Figueiredo, a educação do campo sofre muitas dificuldades e carências. 

Dentre elas, a triste realidade das salas multisseriadas; falta de um currículo específico, que 

leve em conta a realidade sociocultural do homem do campo; falta de água potável em 

algumas escolas; e falta de um veículo que possibilite um maior acompanhamento pedagógico 

nas escolas do campo. São muitas dificuldades, que apresentadas neste PME, lançam o 

desafio aos gestores públicos e professores, de melhorar a qualidade do ensino da Educação 

do Campo. 
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- Educação de Jovens e Adultos 

 A Educação de Jovens e Adultos (EJA) é uma modalidade de ensino amparada por lei e 

voltada para as pessoas que não tiveram acesso, por algum motivo, ao ensino regular na idade 

apropriada. A EJA foi pensada para tornar-se uma grande aliada do desenvolvimento 

intelectual, da democracia, da justiça, da igualdade, do desenvolvimento socioeconômico e 

científico, além de um requisito fundamental para a construção de um mundo onde a violência 

cede lugar ao diálogo e à cultura de paz baseada na justiça. Pode-se afirmar, então, que a 

Educação de Jovens e Adultos seja uma das chaves para o exercício da cidadania como 

condição plena para atuar na sociedade. Não obstante os princípios sobre os quais foram 

erguidas as diretrizes para esta modalidade de ensino da Educação Básica, observa-se na 

prática, o quanto a EJA sofre pelos vários percalços que dificultam a concretização para a qual 

foi planejada. 

 No município de Abel Figueiredo - Pará, os alunos da EJA são oriundos, em sua maioria, 

de uma realidade socioeconômica desfavorecida, situação esta que influencia 

significativamente o ensino e aprendizagem desses alunos. Somado a isto, um grande 

percentual dos alunos inseridos nesta modalidade são remanescentes do ensino regular. São 

alunos que não obtendo sucesso no ensino fundamental, desestimulados e com a idade em 

distorção, acabam ingressando na Educação de Jovens e Adultos, vendo esta como uma 

oportunidade de recuperar o tempo perdido. 

Além da baixa autoestima destes alunos, devido ao histórico de insucessos, há extrema 

dificuldade de progressão nos estudos por falta de conhecimentos prévios para a continuidade 

da aprendizagem. Por conta disso, há muita desistência. Muitos desistem também por 

questões relacionadas ao trabalho (37,5%), conforme mostra o gráfico abaixo. Grande parte 

dos alunos da EJA frequentam a modalidade à noite, depois de um exaustivo dia de trabalho.  
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Fonte: Pesquisa Educacional em Abel Figueiredo, maio/junho - 2014 

 

Outros desistem por “desinteresse” (14,4%), uma gravidez não planejada (4,2%), ou 

mesmo um casamento (3,2%), por situações que desviam o foco de uma vida escolar.  Assim, 

temos a evasão escolar como um dos grandes problemas.  Por parte dos educadores percebe-

se que, a falta de formação e recursos didáticos específicos, para atuar com esta modalidade 

de ensino, também contribuem para que a EJA não atinja os objetivos almejados. 

Uma Educação de Jovens e Adultos (EJA) de qualidade depende muito da articulação 

entre as principais instituições educadoras, a família, a sociedade e a escola. Não basta apenas 

estabelecer metas e normas se não há uma política de incentivos financeiros para melhorar a 

estrutura dos locais de aula, a qualificação dos professores, recursos didáticos, acesso às novas 

tecnologias, políticas de emprego, associação com a educação profissional e a participação da 

família e da sociedade civil de forma solidária. Todos esses fatores podem contribuir para uma 

Educação de Jovens e Adultos mais eficaz e de qualidade que não visa apenas estatísticas, mas 

a ampliação do mundo do educando, a sua conscientização como ser político, o acesso ao 

mundo letrado, as artes, a cultura, ou seja, a formação de um cidadão pleno e atuante. 

Promover uma educação que assegure o acolhimento de indivíduos que por algum 

motivo deixaram, ou estão fora da faixa etária normal para concluir seus estudos, é dever da 

escola. A EJA é uma modalidade de ensino que procura garantir esses objetivo, e para isso 

foram criadas diversas leis que normatizam. 
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A Constituição Federal do Brasil incorporou como princípio que toda e qualquer 
educação visa o pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da 
cidadania e sua qualificação para o trabalho. (CF. Art. 205). Retomado pelo Art. 2º da 
Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional-LDB-9.394/96, este princípio abriga o 
conjunto das pessoas e dos educandos como um universo de referência sem 
limitações. Assim, a Educação de Jovens e Adultos, modalidade estratégica do 
esforço da Nação em prol de uma igualdade de acesso à educação como bem social, 
participam deste princípio e sob esta luz deve ser considerada. (MEC, s.d. p.2) 

  
 Sendo assim, entendemos que para alavancar a educação no município de Abel 

Figueiredo, será preciso também, dar especial atenção aos nós e entraves da EJA. É desafio 

para a próxima década diminuir a evasão de alunos, garantir melhores condições de ensino e 

de aprendizagem, qualificar os professores, fazer busca ativa daqueles que estão fora ou 

abandonaram a escola, e principalmente redesenhar o currículo e reorientar as práticas 

desenvolvidas na Educação de Jovens e Adultos. 

 

- Educação Especial/Inclusiva 

 A inclusão escolar e social de todos os cidadãos, independentemente de suas 

diferenças sociais, culturais, étnicas, raciais, sexuais e de suas condições físicas, intelectuais, 

emocionais, linguísticas e outras, tem sido difundida nacionalmente. O direito que os alunos 

têm de matricular-se na rede regular de ensino, de qualquer estado ou município, determina 

que as escolas devem estar abertas às diferenças.  A educação inclusiva se fundamenta em 

princípios filosóficos, políticos e legais dos direitos humanos, e compreende uma mudança da 

concepção pedagógica, da formação docente e da gestão educacional para a efetivação do 

direito de todos à educação, transformando as estruturas educacionais que reforçam a 

oposição entre o ensino comum e especial. 

 Nesse contexto, o desenvolvimento inclusivo das escolas assume a centralidade das 

políticas públicas para assegurar as condições de acesso, participação e aprendizagem de 

todos os alunos nas escolas regulares, em igualdade de condições. Na perspectiva da educação 

inclusiva, a educação especial é definida como uma modalidade de ensino transversal a todos 

os níveis, etapas e modalidades, que disponibiliza recursos e serviços e realiza o Atendimento 

Educacional Especializado – de forma complementar e suplementar à formação dos alunos 

público alvo da educação especial. 

Em consonância às bases legais vigentes, observa-se que o município de Abel 
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Figueiredo – Pará, apresenta mudanças  significativas no processo de inclusão, pois segundo 

dados do IBGE/Censo Populacional de 2010, 93% da população de 04 a 17 anos com 

deficiência frequentam a escola regular, com oferta de Atendimento Educacional Especializado 

– AEE, para todos os alunos público alvo, regularmente matriculados na rede de ensino 

municipal, em sala de recursos multifuncionais e a infraestrutura física das escolas municipal 

estão  em processo de adequação dos espaços para acessibilidade. 

Observa-se que alguns avanços já foram alcançados, mas ainda há dificuldades e 

obstáculos a serem enfrentados, o qual citamos: 

 Falta de uma equipe de multiprofissionais, como fonoaudiólogo e outros, em parceria 

com a Secretaria Municipal de Saúde, Secretaria de assistência social, em conjunto com 

a família, para atuarem no AEE de acordo as especificidades dos alunos público alvo do 

AEE; 

 Falta acompanhamento do acesso e permanência na escola das pessoas com 

deficiência beneficiária do Benefício de Prestação Continuada – BPC; 

 Necessita-se de implementação de mais salas de recursos multifuncional, priorizando, 

onde há maior demanda de alunos público alvo deste atendimento;    

 Falta de um equipe técnico pedagógica que ofereça suporte pedagógico ao 

Atendimento Educacional Especializado; 

 Necessidade de formação continuada para os profissionais da Educação Básica; 

 Necessidade de rever o currículo escolar, avaliação escolar e o Projeto Político 

Pedagógico da rede regular de ensino, contemplando a Educação Especial, de forma 

inclusiva que garanta ao aluno com deficiência a progressão automática de seus 

estudos; 

 Necessidade de efetivação de parcerias entre a Secretaria Municipal de Educação, 

Secretaria Municipal de Saúde e Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Promoção 

Social, família e sociedade, com vistas ao acesso a recursos, atendimentos clínicos – 

terapêuticos e sociais;     

 E necessidade de implantação de uma política pública educacional municipal na 

perspectiva da educação inclusiva 
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Nota-se que a educação inclusiva envolve um amplo processo de mudanças e desafia 

gestores públicos e profissionais da educação para elaboração de políticas para todos, que 

contemplem a diversidade humana, e assegurem um sistema educacional inclusivo. Assim, 

considerando os séculos de exclusão e as possibilidades que se abrem neste século, e ainda os 

próximos dez anos, em que Abel Figueiredo se propõe redesenhar sua história educacional, 

propomos como meta, a universalização, para a população de 4(quatro) a 17 (dezessete) anos 

com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superlotação, 

o acesso à educação básica e ao atendimento educacional especializado, preferencialmente 

na rede regular de ensino, com a garantia de sistema educacional inclusivo e de salas de 

recursos multifuncionais. 
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4 – VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO: FORMAÇÃO, REMUNERAÇÃO, 

CARREIRA E CONDIÇÕES DE TRABALHO 

 

 

 Pensar a valorização dos profissionais da educação requer a discussão articulada entre 

formação, remuneração, carreira e condições de trabalho. A valorização profissional requer a 

garantia de condições de trabalho e salários justos, e a política de formação inicial e 

continuada deve se efetivar a partir de uma concepção político-pedagógica ampla, que 

assegure a articulação teoria e prática, a pesquisa e a extensão. A valorização, incluindo as 

condições de trabalho e remuneração dos profissionais da educação, constitui pauta 

imperativa para a União, Estados, DF e Municípios, como patamar fundamental para a garantia 

da qualidade de Educação, incluindo a concretização das políticas de formação e 

possibilitando condição para o desenvolvimento e compromisso com a garantia de Educação 

de qualidade social para todos. A Constituição Federal de 1988 já havia evidenciado a questão 

da valorização dos profissionais da educação no seu Artigo 206, inciso V, no qual propõe:  

valorização dos profissionais da educação escolar, garantidos, na forma da lei, planos 
de carreira, com ingresso exclusivamente por concurso público de provas e títulos, 
aos das redes públicas.  (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 53, de 2006). 

 

Na Lei de Diretrizes e Bases da educação (LDB), Lei nº 9.394 sancionada em dezembro 

de 1996, há destaque ao previsto no inciso V do art. 206 da Constituição, no que diz respeito 

à valorização do profissional da educação, sendo reforçado pelos artigos 61 a 67 da legislação 

maior da educação. Nesses artigos são estabelecidos diretrizes para a formação dos 

profissionais da educação básica, para o exercício das funções de docência e de suporte 

pedagógico à docência e para a elaboração dos estatutos e planos de carreiras para o 

magistério público, prevendo a progressão funcional com base na titulação ou habilitação, 

período reservado a estudos, planejamento e avaliação, incluído na carga de trabalho e 

condições adequadas de trabalho. 

A formação inicial não é suficiente para a qualidade do trabalho do professor. É preciso 

permanecer em processo de formação constante, estar bem informado e atualizado. A 

articulação entre a formação inicial e a formação continuada deve ser executada como política 

pública, em consonância com as atuais demandas educacionais e sociais e com as mudanças 
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no campo do conhecimento. Como consequência da política de formação e valorização do 

professor, há necessidade de implantação de um sistema de articulação entre a formação 

inicial do profissional da educação e a formação continuada. 

A partir destas considerações, é imprescindível que se tenha um plano de cargos, 

carreiras e salários para todos os profissionais; tempo remunerado para formação e 

planejamento das atividades, que o tempo de serviço e a formação sejam reconhecidos e 

valorizados, que haja um número máximo de alunos por turma, melhores condições de 

trabalho, mais e melhores recursos didáticos, o que significa qualidade do ensino e valorização 

dos profissionais. Dessa forma este tema, aponta para todas as questões ou situações que 

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

município. Há que se repensar sobre situações como: jornada de trabalho; infraestrutura 

básica; formação profissional; responsabilidade com o processo de ensino e aprendizagem; 

apropriação dos diversos saberes que compõem hoje a ciência pedagógica, enfim, todas as 

possíveis e cabíveis situações que influem à melhoria progressiva de nossa rede de ensino, na 

prática escolar docente e discente, que envolvam não somente os professores, mas todos 

aqueles que direta ou indiretamente fazem parte do processo educativo nas escolas públicas 

deste município. 

Neste quesito, o município de Abel Figueiredo tem como grande força, o fato de que 

92% dos/as professores/as da rede municipal de ensino têm nível superior e a maioria são 

especialistas lato sensu. Além disso, há incentivo aos demais, que se inscrevam ao Plano 

Nacional de Formação dos Professores da Educação Básica- Plataforma Paulo Freire. Não 

obstante estes aspectos positivos, há carência de professores habilitados para algumas áreas 

específicas; não há formação continuada para os professores; os materiais didáticos-

pedagógicos são insuficientes; e o plano de cargos, carreira e remuneração do magistério, 

encontra-se defasado. 

 Sendo assim, busca-se com este PME, o norte para uma política educacional em que a 

valorização dos profissionais da educação seja um dos feixes para se alcançar uma educação 

de qualidade social para todos. 
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5 - GESTÃO DEMOCRÁTICA 
 
 
 A articulação e mobilização da sociedade civil e de setores do Estado assumiram grande 

importância, especialmente a partir do final da década de 1970, contra o regime autoritário, 

centralizador e tecnoburocrata. Os movimentos sociais passaram a se organizar, a fim de 

recuperar espaços perdidos por meio da campanha de redemocratização da sociedade. As 

políticas educacionais passaram a enfatizar, como princípio, a defesa do ensino público de 

qualidade, a democratização do acesso à educação e a participação popular na construção dos 

projetos pedagógicos das instituições educativas. 

 Ao conceber a educação e as instituições educativas como espaço público de expressão 

de concepções e interesses múltiplos, a perspectiva democrática pressupõe uma estrutura 

organizacional diferente daquela defendida e praticada pela visão conservadora. Na 

perspectiva democrática, a educação e as instituições educacionais passariam a considerar a 

horizontalidade nas relações de poder, a alternância nos postos de comando e das funções a 

serem desempenhadas, a visão geral dos objetivos a realizar e a solidariedade na execução de 

suas ações, para alcançar os objetivos coletivamente definidos e a qualidade socialmente 

referendada. 

 A relação entre qualidade e participação, no âmbito das instituições educacionais e da 

organização da educação, vai além da competência técnica. Envolve questões políticas 

internas e externas aos sistemas de ensino e às instituições de gestão, nos quais sejam 

garantidos a participação popular e o controle social, baseado na concepção de gestão 

democrática, intersetorial, que se contrapõe a processos de gestão gerencial, burocrático e 

centralizador. 

 As inúmeras mudanças decorrentes dos avanços tecnológicos, científicos e social, 

ocorridos nas últimas décadas, exigem de todas as pessoas conhecimento, disponibilidade 

para aprender e também desejo de expor suas opiniões, questionamentos, críticas, refletindo 

e propondo soluções aos impasses que surgem no cotidiano. 

 No Brasil, a educação pública sempre atravessou fases de sérias reflexões, 

transformações e contradições que permanecem. Mediante esses fatos, a gestão é apenas um 
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dos integrantes de todo processo que se constrói e reconstrói, a cada momento. Ela, a gestão 

democrática, precisa ser dinâmica, mutável e flexível, assim os atores sociais começam a 

reconhecer e descobrir suas necessidades e passam a olhar o “outro” nas suas especificidades.    

 A Constituição Federal de 1988 declara que o Brasil é um Estado Democrático de Direito 

que tem dentre seus fundamentos a cidadania (art. 1º, II). Em seu artigo 206, respalda o 

princípio da Gestão Democrática como norteador da educação pública. Tendo em vista esta 

determinação, a Lei de diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB Nº 9394/96), no seu inciso 

VIII, determina: “gestão democrática do ensino público na forma desta Lei e da legislação dos 

sistemas de ensino”, normas que definem e norteiam a prática escolar. Ainda no seu artigo 14, 

a LDB possui dois princípios importantes que precisam ser destacados nas normas estaduais e 

municipais no que refere à gestão: 

“I – participação de profissionais da educação na elaboração do 
projeto da escola; 
 II – participação das comunidades escolar e local e conselhos 
escolares ou equivalente.” 

  

 A preocupação e o comprometimento da Secretaria de Educação de Abel Figueiredo 

na construção do Plano Municipal de Educação (PME), 2015 a 2025, como um dos 

instrumentos que planeja ações para melhoria da educação, se configura como atitude no 

campo da gestão democrática e na direção da universalização de todos os segmentos de 

ensino. 

 Mediante o exposto, não é propósito da Secretaria de Educação através do PME esgotar 

a discussão sobre o tema, ao contrário, pretende-se motivar a comunidade de Abel Figueiredo 

a participar de um contínuo diálogo. Por si só, este documento não garante a universalização 

e acesso em todas as etapas da educação, mas, é um relevante subsídio na busca e no 

fortalecimento de políticas públicas mais abrangentes, nas tomadas de decisão, na garantia, 

permanência e sucesso dos indivíduos nas diversas áreas do conhecimento. 
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6 - FINANCIAMENTO DA EDUCAÇÃO, GESTÃO, TRANSPARÊNCIA E CONTROLE SOCIAL DOS 
RECURSOS 
 
 O financiamento da educação é elemento estruturante para a organização e o 

funcionamento das políticas públicas educacionais e, desse modo, para materialização do 

PME. Embora não seja fator suficiente, é condição necessária para a universalização do direito 

à educação pública de qualidade. A gestão adequada dos recursos educacionais também é 

condição necessária para a consagração do direito à educação no Brasil, bem como, o controle 

social através dos conselhos (CAE; FUNDEB, CME, Conselhos Escolares, etc.) que garantem a 

transparência da gestão financeira. 

 Também é imprescindível que os Secretários de Educação sejam ordenadores e 

gestores plenos de despesas e participem efetivamente da discussão e deliberação sobre as 

políticas prioritárias e sobre a dinâmica do financiamento no Municípios, criando mecanismos 

que façam o repasse direto dos recursos vinculados a educação a quem a gerencia 

pedagogicamente e de fato conhece suas reais necessidades. 

 Nesse sentido, tem-se como concepção político-pedagógica a garantia dos princípios 

do direito à educação: inclusão e qualidade social, gestão democrática e avaliação 

emancipatória. Para a vigência de todos esses princípios se faz necessário o financiamento 

adequado da educação. Que infelizmente hoje é insuficiente. Por isso precisamos levantar 

propostas que possam melhorar cada vez mais os investimentos financeiros na educação. 

 A efetiva consolidação da educação requer especial atenção ao gerenciamento de 

recursos, que deve ser eficaz, eficiente, relevante e pertinente, a fim de atender aos inúmeros 

desafios inerentes ao processo de desenvolvimento do processo educacional. A fixação de um 

plano de metas para a educação exige definição de custos e identificação, seja por meio de 

criação de novas fontes, seja por uma utilização mais racionalizada, seja pela constatação da 

necessidade de maior investimento. Os percentuais constitucionalmente vinculados à 

manutenção e ao desenvolvimento do ensino devem se constituir em referência e ponto de 

partida para a formação e implementação de metas educacionais.    

 A reforma tributária embutida na Constituição de 1988 reforçou a arrecadação de 

impostos em geral, mas também sua destinação ou disponibilização para os Estados e 
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Municípios. A vinculação de recursos ao financiamento do ensino contribui para assegurar o 

cumprimento das obrigações do Estado e das responsabilidades das autoridades, no que se 

refere à educação. Uma primeira medida fundamental foi a vinculação de recursos à 

Manutenção e Desenvolvimento do Ensino. O artigo 212, caput, da Carta Magna, dispõe que 

 a União aplicará, anualmente, nunca menos de dezoito, e os Estados, 
o Distrito Federal e os Municípios vinte e cinco por cento, no mínimo, 
da receita resultante de impostos, compreendendo a proveniente 
das transferências, na manutenção e desenvolvimento do ensino. 

 O valor arrecadado deve ser investido prioritariamente no ensino infantil e 

fundamental, com o investimento mínimo de 25% desses impostos, cujo montante é variável 

de um município para o outro, o Fundeb (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento e de 

Valorização dos Profissionais da Educação), criado em 2006 em substituição ao Fundef (Fundo 

de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério), 

é um mecanismo de financiamento da educação básica que institui um valor mínimo por aluno 

a ser investido em todo o país. 

  Nos termos do Art. 2º da Constituição Federal de 1988, e Lei Federal Nº. 10.172 de 9 

de janeiro de 2001, o Plano Municipal de Educação (PME) determinado pela Secretaria de 

Educação Básica do Município de Abel Figueiredo, para o período de 2014 a 2024, em parte 

em sua elaboração, teve como base o planejamento definido no Plano Plurianual 2014 a 2017. 

O plano engloba todo o sistema de ensino municipal, tanto as escolas estaduais 

municipalizadas como nas escolas municipais, e é direcionado aos campos da Educação Infantil, 

Ensino Fundamental, Educação Especial, e de Jovens e Adultos. Além disso, a formação de 

professores e valorização do magistério, o Financiamento e Gestão da Educação. Neste cenário 

o ponto de partida se originou nas ações voltadas para a manutenção, desenvolvimento e 

melhoramento da educação básica como um todo. 

 A metodologia de definição do plano levou-se em consideração os 7.070 habitantes 

distribuídos em 85% de habitantes urbanos e 15% de habitantes rurais, bem como, o quadro 

atual de alunos, por ação, que corresponde a 386 alunos na Educação Infantil; 1.187 alunos no 

Ensino Fundamental; 25 alunos na Educação Especial; e, 130 alunos na Educação de Jovens e 

Adultos, cujo financiamento por fonte de recursos a seguir buscar possibilitar sua plena 

execução: 
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FINANCIAMENTO  

  

 

Secretaria 
Municipal de 

Educação 

FONTE DE RECURSO 

Total ( % ) Próprio ( % ) FNDE (%) Estado (%) União 

Conselho 44.880,00 100,00 44.880,00 100,00 - - - - - 

Alimentação Escolar 269.850,0
0 

100,00 69.200,00 25,64 200.69
5,00 

74,3
6 

- - - 

Transporte Escolar 297.895,0
0 

100,00 195.685,0
0 

65,69 42.210,
00 

14,1
7 

30.000,00 10,07 30.000,00 

FNDE no Município 
(PDDE / PDE / 

Outros) 

296.895,0
0 

100,00 142.000,0
0 

47,83 154.90
0,00 

52,1
7 

- - - 

Educação (Atividades 
Administrativas) 

783.059,0
0 

100,00 237.040,0
0 

30,27 400,00 0,05 333.219,0
0 

42,55 212.400,00 

SUBSOMA 1.692.62
9,00 

100,00 688.805,0
0 

40,69 398.20
5,00 

23,5
3 

398.205,0
0 

21,46 242.400,00 

 

FINANCIAMENTO  

  

 

Educação Básica 
(FUNDEB) 

FONTE DE RECURSO 

Total (%) Contrapa
rtida 

(%) FUNDEB (%) Estad
o 

( %
 ) 

União 

 FUNDEB 60% 3.780.786
,00 

100,
00 

- - 3.780.786
,00 

100,
00 

- - - 

 FUNDEB 40% 1.485.844
,00 

100,
00 

474.015,00 17,8
8 

1.011.829
,00 

0,68 - - - 

FUNDEB 40% 
INFANTIL 

164.680,0
0 

100,
00 

38.650,00 23,4
7 

126.030,0
0 

7,65 - - - 

UNIDADES 
ESCOLARES 40% 

870.000,0
0 

100,
00 

807.600,00 92,8
3 

62.400,00 7,17 - - - 

SUBSOMA 6.031.310
,00 

100,
00 

1.302.265,
00 

21,5
9 

4.981.045
,00 

82,5
9 

- - - 

 

COMPARATIVO DO ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO COM O ORÇAMENTO DA EDUCAÇÃO E 
DEMAIS UNIDADES ORÇAMENTÁRIA 

 

  

 

Orçamento 
do 

Município 

Total (%) Educaç
ão 

 Saúde (%) Assistên
cia 

(%) Prefeitura 

25.595.10
4,00 

100,0
0 

7.993.93
9,00 

31,2
3 

4.759,973
,00 

18,6
0 

1.198.150,
00 

4,68 11.643,042,00 
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Apesar de tratar-se de um município pequeno, Abel Figueiredo, conta com um baixo 

índice de natalidade, situação ambiental e de saneamento favorável à saúde física das pessoas, 

o que possibilita o desenvolvimento de atividades de aprendizagem sem maiores dificuldades, 

inclusive no que tange a absorção do conhecimento por parte do alunado. O PME em sua 

essência tem como objetivo responder as necessidades educacionais do município, tendo em 

vista a melhoria na qualidade da educação em todo o sistema de ensino de forma participativa. 

Pais, alunos, professores e demais profissionais da educação, juntamente com o governo e 

sociedade como um todo, tem buscado analisar, propor e definir políticas públicas para 

educação, com o propósito de reduzir as desigualdades sociais no município, superando 

barreiras. 

Os indicadores tem como princípios norteadores do PME, objetivar garantir a gestão 

democrática do ensino público, assegurando a participação dos diferentes segmentos da 

sociedade, através do planejamento, participação, trabalho coletivo, responsabilidade, 

comprometimento, bem como, descentralização e autonomia da Unidade Orçamentária na 

coordenação e controle e na execução das atividades relacionadas ao ensino em consonância 

ao que foram determinado no PME da Rede Municipal de Educação Municipal de Abel 

Figueiredo, ao mesmo tempo em que se assegura a aplicabilidade dos recursos na Educação 

Básica nos termos dos dispositivos Constitucional, a saber: 

 “Art. 211. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios 
organizados em regime de colaboração seus sistemas de ensino. 

 § 1º A União organizará o sistema federal de ensino e o dos 
Territórios, financiará as instituições de ensino públicas federais e 
exercerá, em matéria educacional, função redistributiva e supletiva, 
de forma a garantir equalização de oportunidades educacionais e 
padrão mínimo de qualidade do ensino mediante assistência técnica 
e financeira aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios; 

 § 2º Os Municípios atuarão prioritariamente no ensino fundamental 
e na educação infantil; 

 § 3º Os Estados e o Distrito Federal atuarão prioritariamente no 
ensino fundamental e médio; 

 § 4º Na organização de seus sistemas de ensino, a União, os Estados, 
o Distrito Federal e os Municípios definirão formas de colaboração, 
de modo a assegurar a universalização do ensino obrigatório; 

 § 5º A educação básica pública atenderá prioritariamente ao ensino 
regular.” 

  Muito embora o município possua um IDH (Índice de Desenvolvimento Humano) de 

0,754 (considerado elevado), a baixa capacidade de captação de recursos representa 

atualmente o maior e determinante indicador de dificuldade. Com o recurso escasso, ou pelo 
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menos muito limitado, o potencial de investimento por iniciativa própria do Poder Executivo 

passa a ser do mesmo modo limitadíssimo. Outro fator não menos importante está 

relacionado a absorção do aluno no final do seu aprendizado que, somente no que tange ao 

ingresso em instituições de ensino superior, como também, no mercado de trabalho local. 

 Entende-se que a educação exige uma atenção especial, bem como habilidade e 

competência para gerir tanto as ações pedagógicas quanto as financeiras. Assim, a Prefeitura 

Municipal de Abel Figueiredo, através da Secretaria Municipal de Educação em parceria com 

o Governo Federal tem assumido o compromisso de manter a qualidade do ensino, também 

por meio dos Programas que ajudam melhorar a qualidade da educação. 

 Considerando o exposto, compreende-se que o gerenciamento financeiro é um 

elemento fundamental na organização e monitoramento das inúmeras necessidades que 

compõem o setor educacional. Vale ressaltar que apenas a existência dos recursos financeiros 

não são suficientes, é preciso planejar estratégias que possibilitem ações em favor do acesso, 

permanência e sucesso dos educandos. 
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7- A EDUCAÇÃO QUE QUEREMOS PARA A PRÓXIMA DÉCADA: DIRETRIZES, METAS E 
ESTRATÉGIAS 
 

Abel Figueiredo dispõe de rede pública nas esferas municipal e estadual que ofertam 

Educação Básica. A democratização do acesso escolar é uma realidade no município. Contudo, 

à propósito deste PME, vale considerar que cada nível ou modalidade da Educação Básica, 

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

públicas que efetivamente contribuam com a melhoria da oferta educacional no município.  

 Neste sentido, este documento define diretrizes, metas e estratégias, assim 

configuradas:   

- Diretrizes:  

I – erradicação do analfabetismo; 

II - universalização do atendimento escolar; 

III - melhoria da qualidade da educação; 

IV - promoção humanística, ética, social e cultural; 

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

VI – valorização dos(as) profissionais da educação 

VII - formação para o trabalho e para a cidadania, com ênfase nos valores morais e éticos em 

que se fundamenta a sociedade; 

VIII - superação das desigualdades educacionais, com ênfase na promoção da cidadania e na 

erradicação de todas as formas de discriminação; 

IX – promoção dos princípios do respeito aos direitos humanos, à diversidade e à sustentabi-

lidade socioambiental; 

X - estabelecimento de meta de aplicação, transparência e controle social dos recursos. 
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Meta 1: Universalizar, até 2017, a educação infantil para as crianças de 3 (três) a 5 (cinco) anos 

de idade. 

Estratégias: 

1.1) adequar, ampliar e equipar os prédios de educação infantil, até o final da vigência deste 

PME, de acordo com os padrões mínimos de infraestrutura estabelecidos, de modo a 

proporcionar condições para a realização de atividades lúdicas e acessibilidade às crianças com 

deficiência; 

1.2) garantir em cada instituição de educação infantil, até 2017, um supervisor pedagógico de 

apoio à docência; 

1.3) adequar o currículo municipal de educação infantil às Diretrizes Curriculares Nacional para 

a Educação Infantil, conforme a necessidade, visando melhorar a organização do trabalho 

pedagógico nas escolas municipais de educação infantil; 

1.4) estabelecer parcerias entre os órgãos públicos de educação, saúde e assistência social, a 

fim de desenvolver ações socioeducativas de acompanhamento familiar, bem como assegurar 

o atendimento, acesso e permanência, na escola, das crianças em situação de vulnerabilidade 

social, priorizando uma educação infantil pública de qualidade socialmente referenciada; 

1.5) construir, até 2018, em regime de colaboração entre as três esferas de governo, um prédio 

escolar de educação infantil; 

1.6) assegurar o fornecimento de materiais pedagógicos adequados às faixas etárias e às 

necessidades da educação infantil, garantindo a aquisição e/ou reposição contínua, em 

quantidade e qualidade, de materiais pedagógicos como brinquedos, jogos, livros infantis e 

mobiliários para as crianças, e acervo bibliográfico para pesquisa e formação continuada dos 

educadores; 

1.7) assegurar e garantir a manutenção de programas de formação continuada voltadas aos 

profissionais que atuam na educação infantil. 
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Meta 2: Universalizar o ensino fundamental de 9 (nove) anos, para toda população de 6 à 14 

anos e garantir que pelo menos 90% dos alunos concluam essa etapa na idade certa 

recomendada, até o último ano de vigência deste PME. 

Estratégias: 

2.1) adequar e/ou construir, em regime de colaboração com os entes federados, escolas 

públicas de acordo com os padrões mínimos de infraestrutura estabelecidos pelo MEC, 

respeitando a realidade local e promovendo as acessibilidades, mobiliários e equipamentos 

adequados aos alunos com deficiência e mobilidade reduzida em consonância com as Leis nº 

10.048/00 e nº 10.098/00, regulamentada pelo decreto nº 5.296/04 e Decreto Federal 

7611/11; 

2.2) reduzir no prazo de 5 (cinco) anos de vigência do PME, em 90% a taxa de reprovação e 

evasão escolar, por meio de programas, ações e incentivos ao aluno; 

2.3) criar mecanismos para o acompanhamento individualizado dos alunos do ensino 

fundamental com acentuadas dificuldades de aprendizagem; 

2.4) promover a busca ativa de crianças e adolescentes fora da escola, em parceria com órgãos 

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

como, o acompanhamento e monitoramento de acesso e permanência na escola, 

identificando motivos de ausência e baixa frequência; 

2.5) incentivar a participação dos pais ou responsáveis no acompanhamento das atividades 

escolares dos filhos por meio do estreitamento das relações entre as escolas e as famílias; 

2.6) garantir em todas as escolas da rede municipal, a oferta de água tratada e saneamento 

básico, energia elétrica, bibliotecas, espaços para prática de esportes, bens culturais e à arte, 

equipamentos e laboratórios de informática e rede mundial de computadores em banda larga 

de alta velocidade; 

2.7) criar uma equipe multidisciplinar composta por fonoaudiólogo, psicólogo, pedagogo e/ou 

psicopedagogo, preparador físico e assistente social para atuarem na escolas da rede 

municipal de ensino, visando a melhoria da qualidade do ensino das escolas públicas 

municipais; 

2.8) instituir programas de orientação e apoio às famílias, com o suporte de uma equipe de 
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orientador e agente educacional em cada escola, mediante articulação das áreas da educação, 

saúde e assistência social, com foco no desenvolvimento integral dos estudantes; 

2.9) garantir a fruição de bens e espaços culturais, de forma regular, bem como a ampliação 

da prática desportiva, integrada ao currículo escolar do sistema municipal de ensino; 

2.10) reestruturar, um ano após a aprovação deste PME, o Sistema Municipal de Avaliação. 

 

Meta 3: Universalizar, até 2018, o atendimento escolar para toda a população de 15 a 17 anos 

e elevar, até o final do período de vigência deste PME, a taxa líquida de matrículas do ensino 

médio para 70% nesta faixa etária. 

Estratégias: 

3.1) garantir espaço físico e materiais adequados para um atendimento de qualidade aos 

alunos do ensino médio; 

3.2) assegurar que, em 02 anos, após a aprovação deste PME, a escola de ensino médio 

disponha de equipamentos de informática atualizados com rede de internet, para apoio à 

melhoria do ensino e da aprendizagem, garantindo o acesso aos estudantes; 

3.3) assegurar que, em 2 anos, após a aprovação deste PME, a escola de ensino médio, 

disponha de laboratório multidisciplinar atualizado e profissionais habilitados para o processo 

de ensino- aprendizagem, garantindo o acesso aos estudantes; 

3.4) reestruturar progressivamente até o final da vigência deste PME, a biblioteca da escola 

com acervos bibliográficos atualizados, dispondo de um profissional habilitado para o 

atendimento aos educandos em todos os turnos de funcionamento do ensino médio; 

3.5) garantir alimentação escolar de qualidade e cardápio diversificado para os alunos do 

ensino médio; 

3.6) viabilizar programas de formação continuada para os profissionais da educação do 

magistério; 

3.7) garantir e assegurar salas de recursos multifuncionais, bem como profissionais habilitados, 

para o atendimento dos alunos com deficiência. 

3.8) promover busca ativa da população de 15 a 17 anos fora da escola, em articulação com 
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os serviços de assistência social, saúde e proteção à adolescência e juventude; 

3.9) realizar, em regime de colaboração com os entes federados, até o final da vigência deste 

PME, mapeamento, identificação e caracterização de demanda para o ensino técnico e 

profissional de nível médio, com vista a abertura de turmas; 

3.10) assegurar a efetivação de 1/3 da hora-atividade para os profissionais do magistério 

conforme está previsto na Lei 11738/2008 que estabelece o Piso Salarial Profissional Nacional; 

3.11) estabelecer parcerias entre o poder público municipal, estadual e federal, para a 

manutenção da escola e a busca de melhorias para a educação no ensino médio em Abel 

Figueiredo; 

3.12) viabilizar através de convênios com Universidades e parcerias com o governo municipal 

e estadual, a criação de cursos preparatórios para o vestibular e ENEM, concomitante ao 

terceiro ano do ensino médio. 

3.13) implementar políticas de prevenção à evasão escolar em parceria com os públicos de 

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

3.14) estruturar e fortalecer o acompanhamento e o monitoramento do acesso e da 

permanência dos jovens beneficiários de programas de transferência de renda, no ensino 

médio, quanto à frequência, ao aproveitamento escolar e à interação com o coletivo, bem 

como das situações de discriminação, preconceitos e violências, práticas irregulares de 

exploração do trabalho, consumo de drogas, gravidez precoce, em colaboração com as famílias 

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

3.15) criar mecanismos para reduzir as disparidades entre estudantes com defasagem de 

aprendizagem, oriundos do ensino fundamental. 

 

Meta 4: Oferecer no mínimo, 25% (vinte e cinco por cento) das matrículas de educação de 

jovens e adultos, no ensino médio com a finalidade, de até o final de vigência deste PME, 

reduzir em 40% a distorção idade-série nesta etapa. 

Estratégias: 

4.1) implementar a EJA no Ensino Médio para os alunos que cursam o supletivo no ensino 
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fundamental. Possibilitando a inserção desses alunos na última etapa da educação básica; 

4.2) garantir práticas pedagógicas com abordagens interdisciplinares estruturadas pela relação 

entre teoria e prática; 

4.3) implementar mecanismos de reconhecimento de saberes dos jovens e adultos 

trabalhadores, a serem considerados na articulação curricular dos cursos de formação inicial 

e continuada e dos cursos técnicos de nível médio EJA; 

4.4) fomentar a produção de material didático, o desenvolvimento de currículos e 

metodologias específicas, 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; 

4.5) promover formação continuada para professores, via secretaria de Estado da Educação, 

efetivando a participação a todos os docentes, com vistas à melhoria do processo ensino-

aprendizagem. 

 

Meta 5: Universalizar, para a população de 4 a 17 anos com deficiência, transtornos globais do 

desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, o acesso à educação básica na rede 

regular de ensino, com garantia ao atendimento educacional especializado, em salas de 

recurso multifuncionais. 

Estratégias: 

5.1) garantir por meio de concurso público a efetivação de profissionais especializados para 

atuarem no Atendimento Educacional Especializado – AEE, conforme a demanda do Sistema 

Municipal de Ensino;    

5.2) garantir acessibilidade nos prédios escolares, com reforma e mobília adequada para 

receber os alunos com deficiência, disponibilização de material didático acessível, recursos de 

tecnologia assistiva e oferta da educação Bilíngue em Língua Portuguesa e Língua Brasileira de 

Sinais – LIBRAS e adoção do sistema Braile de leitura para cegos e surdos-cegos; 

5.3) contabilizar por meio do Educacenso, para fins do recurso do FUNDEB, as matriculas do 

estudantes da rede regular de ensino público, que recebem o Atendimento Educacional 
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Especializado complementar, sem prejuízos no cômputo destas matriculas, na educação básica 

regular; 

5.4) estabelecer estratégias de acompanhamento e monitoramento dos alunos beneficiários 

do Benefício de Prestação Continuada (BPC) de forma a garantir a ampliação e qualidade do 

atendimento aos estudantes com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas 

habilidades/superdotação da rede regular de ensino; 

5.5) garantir que nos projetos político-pedagógicos das escolas públicas municipais, o currículo 

seja redimensionado de forma que atenda os alunos com deficiência, adequando o Sistema 

Municipal de Ensino para a Inclusão, de acordo o estabelecido no artigo 59 da LDB, inciso I -  

currículos, métodos, técnicas, recursos educativos e organização específicos, para atender às 

suas necessidades; 

5.6) criar e assegurar um processo avaliativo diferenciado capaz de atender as especificidades 

e necessidades dos alunos da educação especial/inclusiva, de forma que assegure a estes, a 

terminalidade especifica daqueles que não atingiram o nível exigido para a conclusão da 

escolaridade, em virtude de suas deficiências, de acordo o estabelecido no Artigo 16 da 

Resolução CNE/CEB nº 02 , de 11/02/2001 e artigo 59 LDB inciso II – terminalidade específica 

para aqueles que não puderem atingir o nível exigido para a conclusão do ensino fundamental, 

em virtude de suas deficiências, e aceleração para concluir em menor tempo o programa 

escolar para os superdotados; 

5.7) criar, estruturar e organizar um centro multidisciplinar 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 professores da educação 

básica com alunos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades 

ou superdotação; 

5.8) ampliar o número de salas de recursos multifuncionais, até o final da vigência deste PME, 

de acordo com a demanda e, preferencialmente, na própria escola onde o aluno com 

deficiência está matriculado, garantindo ainda a formação continuada de professores e outros 

profissionais da rede pública de educação, que atuam no atendimento educacional 

especializado complementar, nas escolas urbanas e rural; 

5.9) estimular e manter parcerias intersetoriais entre as áreas de educação, saúde e assistência 



PREFEITURA MUNICIPAL DE ABEL FIGUEIREDO 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

51 

 

social, família, sociedade, e outros, que tenha por finalidade o acesso a recursos, atendimentos 

clínico–terapêuticos e sociais; 

5.10) garantir o cumprimento do que rege o art. 47, § 2º, da Resolução 004/2011 – CME no 

que diz respeito ao quantitativo de alunos por sala de aula que tenha aluno com deficiência, 

conforme a modalidade de ensino e o grau de deficiência do aluno, tendo em vista a garantia 

do sistema educacional inclusivo; 

5.11) assegurar em documentos oficiais do Sistema Municipal de Ensino a criação das funções 

de professor-auxiliar e/ou de cuidador para prestar auxílio ao aluno com deficiência 

matriculado na rede regular de ensino, conforme o caso e o grau de deficiência; 

5.12) ampliar o atendimento educacional especializado aos escolares da educação básica que 

necessita do mesmo, em interface com os serviços de saúde e assistência social. 

 

Meta 6: Alfabetizar todas as crianças, no máximo, até o final do 3º (terceiro) ano do ensino 

fundamental. 

Estratégias: 

6.1) promover e incentivar a formação continuada de professores alfabetizadores com o 

propósito de qualificá-los, com conhecimento de novas tecnologias educacionais e práticas 

pedagógicas inovadoras que assegurem a alfabetização, favorecendo a melhoria do fluxo 

escolar e a aprendizagem dos alunos, segundo as diversas abordagens metodológicas; 

6.2) fomentar a qualidade de alfabetização das pessoas com deficiência, apoiando a 

transversalidade da educação especial no ensino fundamental, considerando as suas 

especificidades; 

6.3) divulgar, orientar, aplicar e disponibilizar os resultados obtidos nas avaliações internas e 

externas de aferição do desempenho acadêmico das crianças do ciclo de alfabetização, a fim 

de reorientar as práticas pedagógicas com vistas à superação das dificuldades de 

aprendizagem; 

6.4) criar instrumentos de avaliação e monitoramento para aferir a alfabetização das crianças 

e, consequentemente, implementar medidas pedagógicas para alfabetizar todos os alunos e 

alunas até o final do 3º (terceiro) ano do ensino fundamental; 
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6.5) promover e fortalecer ações, visando à integração entre escola, família e comunidade; 

 

Meta 7: Oferecer educação em tempo integral à 75% dos alunos do ensino fundamental, até 

2020. 

Estratégias: 

7.1) garantir a oferta de educação em tempo integral, por meio de atividades de 

acompanhamento pedagógico e multidisciplinares, inclusive culturais e esportivas, de forma 

que o tempo de permanência dos estudantes na escola passe a ser igual ou superior a sete 

horas diárias durante todo o ano letivo; 

7.2) institucionalizar e manter, em regime de colaboração, programa de ampliação e 

reestruturação das escolas públicas com diferentes espaços, por meio de instalação de 

quadras poliesportivas, laboratórios, bibliotecas, auditórios, cozinhas, refeitórios, banheiros e 

outros equipamentos necessários, bem como a produção de material didático e a formação 

de recursos humanos para a educação em tempo integral; 

7.3) garantir a qualidade de atendimento das atividades no contra turno com vistas à melhoria 

do fluxo escolar; adotando medidas para otimizar o tempo e a permanência dos alunos na 

escola, direcionando a expansão da jornada para o efetivo trabalho escolar, combinado com 

atividades recreativas, esportivas, culturais, artísticas, lúdicas e tecnológicas; 

7.4) garantir a formação inicial e continuada dos professores e demais profissionais que atuam 

nas escolas com jornada ampliada. 

 

Meta 8: Fomentar a qualidade da educação, no ensino fundamental, com melhoria do fluxo 

escolar e da aprendizagem de modo a atingir as seguintes médias para o IDEB: 

Etapas de ensino 2015 2017 2019 2021 

Anos Iniciais do Ensino Fundamental 4.5 4.8 5.1 5.4 

Anos Finais do Ensino Fundamental 4.2 4.5 4.8 5.1 

Estratégias: 

8.1) estabelecer e implantar na proposta curricular do ensino fundamental, as diretrizes 
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pedagógicas para a educação básica e a base nacional comum dos currículos, com direitos e 

objetivos de aprendizagem e desenvolvimento dos estudantes para cada ano do ensino 

fundamental; 

8.2) fixar, acompanhar e divulgar bienalmente os resultados pedagógicos dos indicadores do 

sistema nacional da avaliação da educação básica e do IDEB, relativos às escolas, assegurando 

a contextualização desses resultados com indicadores sociais relevantes, como os de nível 

socioeconômico das famílias dos alunos e a transparência e o acesso público às informações 

técnicas de concepção e operação do sistema de avaliação; 

8.2) orientar e monitorar as escolas municipais para que atinjam ou superem as metas do IDEB, 

diminuindo a diferença entre escolas com os menores índices, garantindo equidade da 

aprendizagem do município, até o último ano de vigência deste PME; 

8.3) aprimorar continuamente os instrumentos de avaliação da qualidade do ensino 

fundamental, participando dos exames aplicados pelo MEC nos anos iniciais e finais do Ensino 

fundamental; 

8.4) induzir processo contínuo de autoavaliação das escolas de educação básica, por meio de 

constituição de instrumentos de avaliação que orientem as dimensões a serem fortalecidas, 

destacando-se a elaboração do planejamento estratégico, a melhoria contínua da qualidade 

educacional, a formação continuada dos profissionais da educação e o aprimoramento da 

gestão democrática; 

8.5) estabelecer políticas de estímulo às escolas que melhorarem o desempenho no Ideb, de 

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

 

Meta 9: Melhorar, gradativamente, a partir da aprovação deste PME, a qualidade do 

atendimento da Educação do Campo. 

Estratégias: 

9.1) efetivar políticas de educação do campo que garantam a universalização do ensino 

fundamental, com o acesso e a permanência na escola, no próprio campo, a crianças, 

adolescentes, jovens, adultos e idosos; 
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9.2) reduzir as desigualdades educacionais entre o urbano e o campo, mediante políticas 

educacionais de caráter afirmativo, a fim de corrigir desigualdades históricas, impostas à 

educação do campo; 

9.3) adquirir e manter um veículo para viabilizar o acompanhamento pedagógico, apoiar os 

serviços de escrituração escolar e a entrega de merenda nas escolas do campo, observando as 

características ambientais da região; 

9.4) assegurar material didático-pedagógico de qualidade e suficiente para o pleno 

desenvolvimento do processo ensino-aprendizagem; 

9.5) equipar no prazo de 5 (cinco) anos após a aprovação deste plano, todas as escolas do 

campo que tenham rede de energia elétrica com computador, impressora, microssistem, caixa 

amplificada, televisão, microfone etc. 

9.6) elaborar, analisar e executar no prazo máximo de 5 (cinco) anos, padrões mínimos de 

infraestrutura, estabelecendo normas e critérios para promoção da acessibilidade às pessoas 

com deficiência ou mobilidade reduzida, para funcionamento adequado das escolas do campo 

respeitando as diversidades regionais, e assegurando o atendimento das características das 

distintas faixas etárias, e das necessidades do processo; 

9.7) incluir no currículo escolar da educação do campo, como temas transversais, as questões 

agrárias, da estrutura fundiária, da agricultura familiar e do empreendedorismo. 

9.8) oportunizar aos alunos das escolas do campo a participação em todas as festividades e 

eventos cívicos e culturais realizados pela SEMED de Abel Figueiredo, dando condições de 

transporte, alimentação e hospedagem aos alunos e profissionais participantes; 

9.9) ampliar no prazo de 5 (cinco) anos de vigência deste PME, os espaços onde funcionam 

classes multisseriadas, assegurando uma estrutura para melhor adequação e realização de 

atividades que atendam aos/às estudantes e a comunidade. 

9.10) abrir no prazo máximo de 3 (três) anos após aprovação deste plano, poço artesiano para 

garantir água potável em todas as escolas do campo. 

9.11) garantir na escola matriz, imediatamente após a aprovação deste Plano, um técnico para 

auxiliar na escrituração escolar dos alunos do campo; 

9.12) garantir transporte gratuito para todos estudantes da educação do campo na faixa da 
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educação escolar obrigatória, mediante renovação e padronização integral da frota de veículos, 

de acordo com especificações definidas pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e 

Tecnologia – INMETRO, e financiamento compartilhado, com participação da união 

proporcional às necessidades dos entes federados, visando a reduzir a evasão escolar e o 

tempo médio de deslocamento a partir de cada situação local; 

9.13) garantir a continuidade da escolarização, mediante transporte gratuito a todos os 

estudantes do campo na faixa etária da educação escolar obrigatória. 

 

Meta 10: Integrar a Educação de Jovens e Adultos à educação profissional, até o final da 

vigência deste PME. 

Estratégias: 

10.1) realizar censo escolar municipal a cada 3 anos, de maneira a mapear demanda social da 

EJA, buscando detectar a população não escolarizada ou com baixa escolaridade de maneira a 

subsidiar o planejamento de ações e de ofertas de vagas nas diversas etapas da EJA; 

10.2) criar e implantar programa municipal de educação de jovens e adultos focado na 

aprendizagem e conclusão com êxito do curso de EJA, com garantia de continuidade, de forma 

a estimular a conclusão da educação básica e preparar o educando para o mercado de trabalho; 

10.3) fomentar a integração da Educação de Jovens e Adultos com a educação profissional, em 

cursos planejados, de acordo com as características dos alunos e das demandas e 

necessidades locais; 

10.4) diversificar o currículo da Educação de Jovens e Adultos, integrando a formação básica à 

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 dos educandos desta 

modalidade de ensino; 

10.5) estabelecer parcerias com as empresas locais para a implantação de programas de 

escolarização junto ao quadro de funcionários, conforme demandas existentes. 
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Meta 11: Diminuir a evasão escolar na Educação de Jovens e Adultos de 37.8% para pelo 

menos 5%, até o final da vigência deste Plano Municipal de Educação. 

Estratégias: 

11.1) diagnosticar as causas que levam ao grande índice de evasão escolar na EJA, a fim de se 

construir programas, estratégias e ações de prevenção e combate a essa evasão, a fim de 

assegurar o direito ao acesso, à permanência e à conclusão com êxito da educação de jovens 

e adultos; 

11.2) assegurar e incentivar a formação continuada dos professores da Educação de Jovens e 

Adultos, fornecendo as condições necessárias para o bom desenvolvimento docente; 

11.3) construir proposta político-pedagógica e estratégias de ensino que visam atender aos 

alunos que ingressam na EJA vindos do ensino fundamental regular (com distorção de 

idade/série) que apresentam muita dificuldade na aprendizagem; 

11.4) reestruturar no prazo de um (01) ano após a aprovação deste PME, a proposta 

pedagógica e curricular para a Educação de Jovens e Adultos, respeitando-se as 

especificidades dos educandos e a diversidade regional, e incluindo temas que valorizem os 

ciclos/fases da vida, conforme o que estabelece as Diretrizes Curriculares Nacionais para a 

Educação de Jovens e Adultos; 

11.5) assegurar o fornecimento de material didático-pedagógico aos alunos e professores de 

EJA, de acordo com suas especificidades; 

11.6) apoiar técnica e financeiramente projetos inovadores na educação de jovens e adultos 

que visem o desenvolvimento de modelos adequados às necessidades específicas desses 

alunos; 

11.7) fomentar programas e ações de educação e de cultura para a população urbana e do 

campo, de jovens e adultos na faixa etária de 15 a 17 anos, com qualificação social e 

profissional para aqueles que estejam fora da escola e com distorção idade-série. 
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Meta 12: Implantar, até o final da vigência desse Plano Municipal de Educação, a Educação de 

Jovens e Adultos no Ensino Médio, proporcionando ao educando o prosseguimento à vida 

acadêmica na EJA. 

Estratégias: 

12.1) realizar campanhas de incentivo e conscientização da população para a importância e 

necessidade de dar prosseguimento aos estudos; 

12.2) estabelecer parcerias com a União e o Estado para efetivar a integração da Educação de 

Jovens e Adultos à educação profissional; 

12.3) fomentar a produção de material didático, o desenvolvimento de currículos e 

metodologias específicas, os instrumentos de avaliação, o acesso a equipamentos e 

laboratórios, e a formação continuada de docentes para atuarem na Educação de Jovens e 

Adultos articulada à educação profissional. 

 

 Meta 13: Implantar, um ano após a aprovação deste Plano, projetos de incentivo ao jovem do 

ensino médio e egressos deste, sobre cursos e profissões, ofertas e vagas, políticas de amparo 

e/ou financiamento ao estudante universitário no que se refere ao acesso e permanência no 

ensino superior. 

Estratégias: 

13.1) assegurar cursos preparatórios pré-vestibular para atender toda demanda que concluiu 

o ensino médio, utilizando recursos humanos existentes no município; 

13.2) promover a divulgação dos programas de ingresso, amparo e financiamento estudantil 

ofertados pelo governo federal (ENEM, PROUNI, FIES entre outros) a fim de despertar o 

interesse dos jovens para o ingresso e permanência no ensino superior. 

13.3) criar “Feira Vocacional” com o intuito de despertar o interesse, motivar e auxiliar o 

jovem quanto a escolha de curso de nível superior. 

13.4) fomentar as políticas de inclusão e de assistência estudantil dirigidas aos estudantes de 

instituição de ensino superior de modo a reduzir as desigualdades e ampliar as taxas de 
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acesso e permanência no ensino superior, de forma a apoiar seu sucesso acadêmico; 

13.5) proporcionar aos estudantes universitários, transporte e casa de apoio em cidade-polo 

mais próxima da sua, de acordo com a demanda, necessidade e recurso financeiro do 

município, afim de amparar os jovens que ingressam no ensino superior; 

13.6) mapear a demanda e estabelecer parcerias com as universidades públicas instaladas 

na região, visando o fomento da oferta de curso de nível superior, considerando a vocação 

econômica local e as necessidades de desenvolvimento do município. 

 

Meta 14: Garantir em regime de colaboração entre a União, o Estado e o Município, até o final 

da vigência deste plano, que todos os professores e professoras da educação básica do 

município possuam formação específica de nível superior obtida em curso de licenciatura na 

área de conhecimento que atuam. 

Estratégias: 

14.1) realizar diagnóstico e identificar as necessidades e interesses dos professores quanto aos 

cursos de formação ofertados pelo Plano Nacional de Formação dos Professores da Educação 

Básica – Plataforma Paulo Freire; 

14.2) incentivar os docentes da educação básica do município a fazerem a pré-inscrição ao 

Plano Nacional de Formação dos Professores da Educação Básica - Plataforma Paulo Freire; 

14.3) garantir aos professores que aderirem a Plataforma Paulo Freire auxílio-formação de 

acordo com o deslocamento que realizam para os polos universitários. 

 

Meta 15: Garantir, em regime de colaboração com a união e o Estado, até o último ano de 

vigência deste plano, a formação de pelo menos 25% dos professores da educação básica em 

nível de pós-graduação lato e stricto sensu, 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: 

15.1) garantir aos profissionais da rede municipal de ensino, licença aprimoramento para 
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estudo de mestrado e doutorado, e remuneração conforme a lotação do profissional no ato 

da solicitação da licença, sem prejuízos de vencimentos e vantagens desde que: 

a) haja efetivo suficiente para o desempenho normal das atividades afetadas à rede pública 

municipal de ensino; 

b) a qualificação seja identificada com a área de atuação do profissional ou de interesse do 

ensino municipal; 

c) tenha adquirido estabilidade no serviço público municipal. 

15.2) promover periodicamente cursos de atualização e aperfeiçoamento, palestras, debates 

e outros eventos dirigidos a todos os trabalhadores e profissionais da educação a fim de 

assegurar uma prática mais efetiva no processo educacional de qualidade; 

15.3) orientar os profissionais da educação na introdução e uso de novas tecnologias de 

informação e comunicação, para modernizar e garantir a qualidade do processo de ensino e 

de aprendizagem possibilitando sua incorporação na implementação do planejamento e 

execução de suas atividades profissionais; 

15.4) assegurar as condições e o cumprimento de 1/3 da jornada de trabalho dos profissionais 

do magistério da rede pública de ensino, destinado às atividades extraclasses garantindo que 

o professor prepare suas aulas, realize estudos e pesquisas, prepare e corrija provas e 

trabalhos, participe de programas de formação continuada e tenha acompanhamento técnico 

pedagógico sistemático da sua prática educativa; 

15.5) incluir nos programas de formação continuada dos profissionais da Educação, o uso dos 

multimeios para a apropriação da tecnologia digital; 

15.6) garantir a oferta de formação inicial e continuada dos profissionais da educação básica 

no que refere à diversidade: relações étnico-raciais, educação do campo, educação inclusiva, 

educação ambiental; 

15.7) constituir no âmbito da Secretaria Municipal de Educação, uma equipe de formadores a 

fim de desenvolver a formação continuada dos professores da rede, em contexto de trabalho 

e articulação entre teoria e prática, considerando as necessidades reais das instituições de 

ensino do município. 
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Meta 16: Garantir aos profissionais da educação básica, até o final da vigência deste Plano, 

melhores condições para o desempenho de suas atividades tendo em vista a melhoria da 

qualidade do processo ensino-aprendizagem. 

Estratégias: 

16.1) garantir, em conformidade à Resolução 004/2011-CME e tendo em vista o 

desenvolvimento de um processo de ensino aprendizagem com qualidade, que a relação 

professor-aluno, nos estabelecimentos de ensino urbano e rural, considere as seguintes 

proporcionalidades de organização de turmas: 

a) para a educação infantil de 0 a 2 anos, 06 a 08 crianças por professor; 

b) para a educação infantil de crianças de 03 anos, 15 crianças por professor; 

c) para a educação de crianças 04 e 05 anos, até 20 crianças por professor; 

d) para o ensino fundamental (do 1º ao 3º ano) 25 alunos por turma; 

e) para o ensino fundamental (do 4º e 5º ano) 30 alunos por turma; 

f) para os anos finais do ensino fundamental (6º ao 9ºano) 35 alunos por turma. 

16.2) criar e implementar uma equipe multidisciplinar formada por fonoaudiólogo, psicólogo, 

pedagogo, psicopedagogo e assistente social para o atendimento educacional; 

16.3) garantir o cumprimento da Lei 11.738/2008 no que se refere a jornada de trabalho 

estabelecida para hora atividade; 

16.4) garantir a abertura de editais para a inscrição e escolha de projetos inovadores na área 

educacional que sejam desenvolvidos fora ou dentro das escolas com premiação ao autor do 

referido projeto; 

16.5) garantir aos profissionais da educação básica materiais didáticos e pedagógicos de 

qualidade e suficientes para o desenvolvimento de suas atividades em prol da melhoria do 

processo ensino-aprendizagem; 

16.6) criar e assegurar, até dois anos após a aprovação deste PME, convênios e planos de 

saúde para atender os profissionais da educação da rede pública. 
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16.7) garantir ações efetivas especificamente voltadas para a promoção, prevenção, atenção e 

atendimento à saúde e integridade física e psicológica dos profissionais da educação, como 

condição para melhoria da qualidade educacional; 

16.8) garantir a formação de todos os professores da rede municipal para trabalharem com a 

inclusão das crianças com deficiências, qualificando-os em cursos específicos voltados para a 

inclusão e o uso das tecnologias assistivas, assim como a formação em LIBRAS; 

 

Meta 17: Assegurar a execução do Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos Profissionais 

da Educação Básica da Rede Pública de Ensino e garantir que o mesmo seja revisto 

periodicamente a cada 02 anos pela Comissão de Gestão do PCCR de acordo com a legislação 

vigente tomando como referência o piso salarial nacional profissional, definido em lei federal, 

nos termos do inciso VIII do art.206 da Constituição Federal. 

Estratégias: 

17.1) garantir, em caráter excepcional, até seis meses após a homologação deste plano, a 

aprovação do novo Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos Profissionais da Educação 

Básica da Rede Pública de Ensino de Abel Figueiredo; 

17.2) garantir a existência de comissões permanentes de profissionais da educação para 

subsidiar os órgãos competentes na elaboração, reestruturação e implementação dos planos 

de Carreira. 

 

Meta 18: Assegurar condições, no prazo de 02 (dois) anos, para a efetivação da gestão 

democrática da educação básica, no âmbito das escolas municipais, obedecendo os princípios 

da Lei nº. 9394/96. 

Estratégias: 

18.1) promover a gestão democrática das escolas públicas municipais, mediante a participação 

da comunidade escolar, conforme determinam a Lei nº. 9394/96 (artigo 3º, inciso VIII) e a Lei 

Orgânica do Município de Abel Figueiredo (artigo 196, parágrafo único, inciso I, II e III, alinha 

a, b e c), garantindo, no segundo ano de vigência deste PME, a eleição direta para gestores 
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escolares, considerando conjuntamente critérios técnicos de mérito e desempenho; 

18.2) fortalecer a autonomia pedagógica, administrativa e de gestão financeira das instituições 

educativas, assim como a vivência da gestão democrática, do trabalho coletivo e 

interdisciplinar; 

18.3) incentivar a criação de grêmios estudantis, sem fins políticos partidários, enquanto 

espaços de participação, exercício da cidadania e de apoio à gestão escolar; assegurando-lhes 

as condições de funcionamento; 

18.4) estimular e mobilizar a participação efetiva da comunidade escolar e local na elaboração 

dos projetos pedagógicos e currículos escolares, planos de gestão escolar, regimentos 

escolares e projetos do sistema de ensino, a fim de que a educação seja assumida como 

responsabilidade de todos, e garantir ainda, a participação de pais, mães ou responsáveis na 

avaliação dos professores e gestores escolares; 

18.5) garantir programas de apoio e formação dos conselheiros dos conselhos escolares, 

conselho de acompanhamento e controle social do Fundeb, de alimentação escolar e de 

outros, garantindo a esses conselhos recursos financeiros, espaço físico adequado, 

equipamentos e meios de transporte para visitas à rede escolar, com vistas ao bom 

desempenho de suas funções; 

18.6) assegurar, no âmbito do município, as condições para o funcionamento do Fórum 

Municipal de Educação (FME), para que este coordene as conferências municipais de educação, 

e efetue o acompanhamento da execução deste PME, juntamente com Conselho Municipal de 

Educação, a Comissão de Educação da Câmara de Vereadores e a Secretaria Municipal de 

Educação; 

18.7) fortalecer os conselhos escolares e conselhos municipais de educação, enquanto 

instrumentos de participação e fiscalização da gestão escolar e educacional, inclusive por meio 

de programas de formação de conselheiros, assegurando-lhes as condições de funcionamento 

autônomo; 

18.8) informatizar integralmente a gestão das escolas públicas municipais, bem como 

assegurar a manutenção dos equipamentos, garantindo ainda, a formação inicial e continuada 

para o uso da tecnologia, à equipe técnica das secretarias escolares de escolas para o uso da 
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tecnologia; 

 

Meta 19: Estabelecer, após a aprovação deste Plano, mecanismos de aplicabilidade, controle, 

avaliação e publicização dos recursos da educação. 

Estratégias: 

19.1) garantir e executar a transparência na aplicação e prestação de contas de todos os 

recursos financeiros, a publicização em tempo real, da execução orçamentária e financeira da 

unidade gestora dos recursos educacionais e das receitas auferidas, estando conectadas ao 

dever da transparência conforme o parágrafo único do artigo 48 da Lei Complementar nº 101, 

de 04 de maio de 2000; 

19.2) tornar público, através dos meios de comunicação e/ou audiências públicas, o relatório 

de execução dos recursos dos Fundos, provenientes da União, do Estado e do Município, bem 

como do repasse dos 25% referente à contrapartida da Prefeitura Municipal para a educação; 

19.3) garantir a representação paritária (sociedade civil organizada, movimentos sociais e 

governo) nos fóruns decisórios de políticas públicas educacionais, reconhecendo a pluralidade 

de saberes de modo a refletir a diversidade dos agentes e sujeitos políticos do campo 

educacional; 

19.4) aperfeiçoar e ampliar os mecanismos de arrecadação dos tributos municipais, a fim de 

aumentar o volume de recursos investidos na educação municipal; 

19.5) garantir que no mínimo 5% dos 40% do repasse do FUNDEB para a manutenção das 

escolas da Educação Infantil e Ensino Fundamental, seja destinado a aquisição de material de 

apoio; 

19.6) fortalecer e ampliar os mecanismos e instrumentos de promoção da transparência, bem 

como os de controle social, no que se refere a utilização dos recursos públicos aplicados em 

educação; 

19.7) estabelecer articulação entre as metas do PME e demais instrumentos orçamentários e 

de planejamento do município como Plano Plurianual – PPA, Lei de Diretrizes Orçamentárias, 

Lei Orçamentária Anual – LOA, Plano de Ações Articuladas – PAR, entre outros, assegurando 
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recursos para tal; 

19.8) estudar os impactos e levar à votação o projeto de Lei do PCCRPE (Plano de Carreira, 

Cargos e Remuneração dos Profissionais da Educação), imediatamente após a aprovação deste 

PME, para que ocorra a real valorização dos trabalhadores da educação pública; 

19.9) consolidar e fortalecer o conselho municipal de educação como órgão autônomo (com 

dotação orçamentária e autonomia financeira e de gestão), essencialmente plural (constituído 

de forma paritária e democrática, com ampla representação social) e com funções 

deliberativas, normativas e fiscalizadoras; 

19.10) garantir autonomia à secretaria municipal de educação para gerenciar os recursos 

financeiros destinados à manutenção do ensino, provendo-lhe suporte técnico, contábil e 

jurídico, para que exerça com independência, segurança e propriedade, as funções que lhes 

são inerentes. 
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9 – ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

O documento final do Plano Municipal de Educação de Abel Figueiredo, mantendo o 

princípio da participação democrática, constituiu-se em uma aula de democracia, um 

momento ímpar, no qual segmentos ligados à educação, bem como a comunidade civil 

organizada de Abel Figueiredo, 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.  

De forma articulada com o Plano Nacional de Educação (PNE), o Plano Estadual de 

Educação (PEE), 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. Mesmo assim, este plano não é um documento fechado 

e acabado. Ao contrário, é necessário que sua execução seja acompanhada e avaliada no 

decorrer dos próximos anos.  

O Plano Municipal de Educação – PME será acompanhado e avaliado em sua 

implantação e execução por meio de monitoramento contínuo e de avaliações periódicas, a 

cada dois anos ou sempre que se fizerem necessárias, para atender às exigências das novas 

realidades que poderão surgir, com o objetivo de promover balanços dos resultados 

alcançados, garantindo o princípio da participação e o exercício da democracia, realizados 

pelas seguintes instâncias: Fórum Municipal de Educação – FME; Conselho Municipal de 

Educação - CME; Secretaria Municipal de Educação - SEMED; e Comissão de Educação da 

Câmara Municipal de Abel Figueiredo.  

Visando contribuir para isto, propõe-se a atualização dos dados educacionais 

anualmente, pela direção de cada escola, bem como a avaliação dos resultados das ações e 

estratégias desenvolvidas e planejamento de novas ações, pela Secretaria Municipal de 

Educação, com divulgação dos resultados para as instancias de acompanhamento e avaliação, 

bem como a comunidade educativa e sociedade. 
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