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 APRESENTAÇÃO:   

A educação é fundamental para o desenvolvimento de um país. É por meio da 

educação que processo de desenvolvimento social acontece. Por meio da geração de 

conhecimentos o Estado/Nação cresce e se consolida em todos os aspectos. Esse 

crescimento do Estado eleva automaticamente a qualidade de vida da população. 

Nesse sentido, o Brasil tem apresentado modesto avanço, nos últimos anos, em termos 

educacionais. Nesse sentido, os desafios a serem enfrentado e/ou superados por nosso 

país, para assegurar aos brasileiros uma educação de qualidade, são gigantescos. A 

educação brasileira, nas últimas décadas, aponta para a necessidade de melhorar a 

qualidade do ensino, em todos os níveis e modalidades, como forma de responder os 

anseios dos cidadãos.   

O Brasil vivencia uma grande mobilização pela sistematização das ações 

educacionais planejadas. Governantes e da sociedade civil organizada unindo forças 

para o fortalecimento do planejamento das políticas educacionais, via planos de 

educação, a longo prazo. Esses esforços se materializam na elaboração e/ou 

adequação e efetivação de planos de educação consonantes, nas três esferas de 

poder, com o firme propósito de nortear as ações educacionais de Norte a Sul do País.  

Dessa forma, os Plano Municipais de Educação- PMEs constituem-se como um 

documentos obrigatórios, para todos os entes federados, a partir da sanção do Plano 

Nacional de Educação PNE-2014-2024, em 25 de Junho de 2014, pela presidente da 

república Dilma Rousseff. A Lei 13.005/2014 – PNE, em seu Art. 8º estabeleceu que 

os Estados, o Distrito Federal e os Municípios deverão elaborar seus planos de 

educação e/ou adequar os planos já aprovados em Lei, alinhando-os com as diretrizes, 

metas e estratégias presentes no Plano Nacional de Educação-PNE-20142024, no 

prazo máximo de 1 ano, a partir da publicação da supracitada Lei.    

O Plano Municipal de Educação de São Domingos do Capim- PME 2015-2025, 

centra-se 20 metas e estabelece estratégias, alinhadas ao PEE e PNE, para a educação 

do território para o próximo decênio. Essas metas objetivam desde da universalização 

do atendimento educacional a aplicação efetiva dos recursos da educação, elevando 
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gradativamente os investimentos na educação. Nesse sentido, os planos nacional, 

estaduais e municipais (PNE, PEE e PME) apresentam-se como possibilidades reais 

de superação das malfadas ações de improviso da educação brasileira. Esse 

planejamento, a longo prazo, coloca as ações educacionais como plano de estado e 

não de governo, como se praticou, durante décadas.   

Com a elaboração, aprovação e sansão do PNE, PEE e PME, com metas e 

estratégias alinhadas, existe grande possibilidade de se atingir as diretrizes 

educacionais previstas nas leis vigentes, em nosso país. É possível elevar 

significativamente os níveis de escolaridade dos cidadãos brasileiros; melhorar da 

qualidade da educação em todos os níveis e modalidades; reduzir os índices 

alarmantes de desigualdades sociais, promovendo a equidade, no que se refere ao 

acesso e à permanência dos estudantes nas instituições de ensino; promovendo e/ou 

garantido o processo de democratização da gestão nas instituições de educação 

pública, assegurando ampla participação de todos os seguimentos da comunidade 

escolar na elaboração e adequação do projeto político pedagógico da unidade de 

ensino, com o fortalecimento dos conselhos escolares, associações de pais e mestres, 

grêmios estudantis, conselho de classe, etc.   

A Constituição Federal de 1988 determina que os planos de educação se tornem 

leis com caráter autônomo, a partir do art. 214 que prevê: a) erradicação do 

analfabetismo; b) universalização do atendimento escolar; c) melhoria da qualidade de 

ensino; d) formação para o trabalho; e) promoção humanística, científica e tecnológica, 

seguindo também as diretrizes e bases da educação estabelecidas na LDBEN 

9394/1996.   

Este documento traz o diagnóstico da realidade educacional do município de São 

Domingos do Capim, em todos os níveis e modalidades.  

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

educação do município, referentes a cada meta presente no PEE e PNE. Foram levadas 

em consideração os aspectos históricos, geográficos, socioeconômicos e culturais de 

São Domingos do Capim. Os estudos e discussões realizada pela comissão municipal 
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de elaboração do Plano Municipal de Educação, assim como o as orientações das AEs, 

propiciaram traçar uma espécie de Raio X da realidade educacional do município. 

Assim, foi possível delinear metas e estratégias que assegurem o processo de 

melhorias para a educação de São Domingos do Capim para os próximos dez anos.  

  

  

I – O MUNICÍPIO DE São Domingos do Capim Pará – PA  

  

Aspecto Histórico  

A origem histórica do município de São Domingos do Capim, localizado no 

nordeste do estado do Pará, na zona fisiográfica Guajarina, data dos tempos coloniais, 

quando as primeiras incursões portuguesas atingiram os Rios Guajará, Guamá e 

Capim.  

Desconhece-se, precisamente, a época em que teve início o primeiro núcleo 

populacional da cidade. Sabe-se, porém que, em 1758, já existia na localidade, um 

pequeno povoado, o qual, nesse ano, foi elevado à freguesia com o nome de São 

Domingos da Boa Vista, por Ato de Francisco Xavier de Mendonça Furtado, irmão de 

Sebastião José de Carvalho, Marquês de Pombal. Nessa condição, entrou para a 

Independência.   

Na divisão da província em termos e comarcas, ocorrida em 1833, a então 

freguesia passou a integrar o município da capital, donde foi desmembrada. Os seus 

limites iam até o igarapé Jurujáia, afluente esquerdo do Rio Guamá.  Com o advento da 

República, em 1890, a sede da antiga freguesia de São Domingos da Boa Vista foi 

elevada à categoria de vila. Ano em que, o seu território constituiu-se em município, 

cuja instalação ocorreu em 1891.   

O município então criado, sofreu diversas modificações em sua nomenclatura. 

Em 1932, chamou-se São Domingos de Capim. Onze anos depois, simplesmente 



  
Estado do Pará  

Prefeitura Municipal de São Domingos do Capim  
CNPJ- 05.193.115/0001-63  

ASSESSORIA JURÍDICA  
 

Endereço: Avenida Lauro Sodré nº 206, Bairro Centro-CEP 68635-000  

Capim. Posteriormente, readquiriu sua denominação anterior com a qual permanece 

até os dias atuais.  

 Segundo T. Sampaio, Capim é topônimo de origem tupi e significa a folha muda, 

fria, a grama.  

Os habitantes locais são chamados de capimenses.  

 Gentílico: capimenses  

Formação Administrativa  

Distrito criado com a denominação de São Domingos da Boa Vista, em 1758, no 

município de Belém. Elevado à categoria de vila com a denominação de São Domingos 

da Boa Vista, por Decreto nº 236, de 09-12-1890, desmembrado de Belém. Constituído 

de 3 distritos: São Domingos da Boa Vista, Bujaru e Capim. Instalado em 25-01-1891.   

Em divisão administrativa referente ao ano de 1911, o município é constituído de 

3 distritos: São Domingos da Boa Vista, Bujaru e Capim.   

Pelo decreto estadual nº 720, de 19-08-1932, a vila de São Domingos da Boa Vista 

passou a denominar-se São Domingos do Capim.  

Em divisões territoriais datadas de 31-XII-1936 e 31-XII-1937, o município já 

denominado São Domingos do Capim aparece constituído de 5 distritos: São  

 Domingos  do  Capim,  Badajós,  Bujaru,  Capim  e  Guajara-Açu.  

Pelo decreto-lei estadual nº 2972, de 31-03-1938, é extinto os distritos de Bujaru e 

Guajara-Açu, sendo seus territórios anexados ao distrito sede de São Domingos do 

Capim. Pelo decreto-lei estadual nº 4505, de 30-12-1943, o município de São Domingos 

do Capim passou a denominar-se Capim. Sob o mesmo decreto desmembra do 

município de Capim os distritos de Bujaru e Guajará-Açu. Para formar o novo município 

de Bujaru.  

Em divisão territorial datada de 1-VII-1950, o município já denominado Capim é 

constituído do distrito sede.  Assim, permanecendo em divisão territorial datada de 1VII-

1960. Pela lei estadual nº 2160, de 10-01-1961, o distrito de Capim voltou a denominar-

se São Domingos do Capim. Pela lei estadual nº 2460, de 29-12-1961, é criado o distrito 

de São Pedro do Capim e anexado ao município de São Domingos do Capim.  
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Em divisão territorial datada de 31-XII-1963, o município é constituído de 2 

distritos: São Domingos do Capim e São Pedro do Capim. Pela lei estadual nº 3225, de 

04-01-1965, desmembra do município de São Domingos do Capim o distrito de 

Paragominas. Elevado à categoria de município.  

Pela lei estadual nº 4649, de 09-07-1976, é criado o distrito de Rondon e anexado 

ao município de São Domingos do Capim. Em divisão territorial datada de 1I-1979, o 

município, é constituído de 3 distritos: São Domingos do Capim, Rondon e São Pedro 

do Capim. Pela lei estadual nº 5027, de 13-05-1982, desmembra do município de São 

Domingos do Capim o distrito de Rondon. Elevado à categoria de município com a 

denominação de Rondon do Pará.  

Em divisão territorial datada de 15-VIII-1988, o município é constituído do distrito 

sede. Assim permanecendo em divisão territorial datada de 2005.   

Alterações toponímicas municipais:  

São Domingos da Boa Vista para São Domingos do Capim alterado, pelo decreto 

estadual nº 720, de 19-08-1932. São Domingos do Capim para Capim alterado, pelo 

decreto-lei Estadual nº 4505, de 30-121943.Capim para São Domingos do Capim 

alterado, pela lei estadual nº 2160, de 10-01-1961.  

Fonte IBGE  

  

ASPECTOS GEOGRÁFICOS  

 ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS  

 ASPECTOS CULTURAIS  

  

  

  

  

METAS E ESTRATÉGIAS DO PLANO MUNICIPAL PARA O DECÊNIO 2015-2025  
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META 1 - UNIVERSALIZAR, ATÉ 2016, A EDUCAÇÃO INFANTIL NA PRÉESCOLA 

PARA AS CRIANÇAS DE 4 (QUATRO) A 5 (CINCO) ANOS DE IDADE E AMPLIAR 

A OFERTA DE EDUCAÇÃO INFANTIL EM CRECHES DE FORMA A ATENDER, NO 

MÍNIMO, 20% (VINTE POR CENTO) DAS CRIANÇAS DE ATÉ 3 (TRÊS) ANOS ATÉ 

O FINAL DA VIGÊNCIA DESTE PME.  

  

ANÁLISE SITUACIONAL  

TRAJETÓRIA ESCOLAR E SEUS PERCURSOS: ENCONTROS E  

DESENCONTROS NA MEMORIA INSIDIOSA DE UM PASSADO  

HISTÓRICO DA EDUCAÇÃO INFANTIL EM S.D. CAPIM-PA.  

Introdução   

No mundo contemporâneo, milhares de crianças acordam todos os dias para 

irem à escola, a imitar, e por que não, reconstruir uma rotina perpetuada a milhares de 

anos pelas diversas sociedades conforme destaca Carlos Rodrigues Brandão (xxx) em 

O que é educação (1996), a desenvolver suas potencialidades psíquicas a beirar a 

máxima de suas capacidades conforme o gral de seu amadurecimento sócio cognitivo 

de aprendizagem coletiva.   

Na mesma linha temos o trabalho de Esteve (2004) que também aponta três 

momentos que caracterizam as revoluções educacionais percorridos sobre a linha do 

tempo histórico da escola. A primeira revolução cria e generaliza a escola como 

instituição dedicada exclusivamente ao ensino filosófico, na segunda, aclara 

performance através de documentos históricos, datados de 2.500 anos antes de Cristo. 

Suas bases alicerçam-se no antigo Egito, no entanto, configurado na instituição voltado 

ao atendimento à elite sacerdotal e à administração do Estado representada pela mais 

alta e burocrática da sociedade.  

 Mesmo imersos a toda esta complexidade emergente, Bill Hanks (2006), aponta 

que apesar das dificuldades das camadas populares em frequentarem espaços como 

liceus educacionais por conta de seu ordenamento social e histórico, a humanidade aos 
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poucos caminhavam em direção ao sistema de educação em que hoje temos, aludindo 

ao que hoje poderíamos entender e/ou mesmo compreender como educação para 

todos, pelo simples ato de comunicação a partir do contato e (re)conhecimento das 

diferentes camadas sociais ao percorrer de sua própria história a partir da difusão e 

entendimento de seu código linguístico, ou seja, a língua.   

Elucidados a este entendimento sobre a importância dos códigos, o primeiro 

passo a ser dado neste novo cenário foi reconhecer os inúmeros sujeitos e seus 

contexto sociais a fim de se respeitar e fortalecer os diferentes hábitos, histórias e 

culturas. Remetendo, portanto, à palavra em ato, ou, nos termos de Hanks, “a atividade, 

a interação, a coo-presença e atemporalidade próprias do ato verbal, ou seja, o contexto 

na medida em que ele se realiza como ator social e histórico” (Hanks, 2006, p: 3).  

Fundamentados a este percurso sobre história da escola, e principalmente da 

cristalização do processo de construção e implantação do ensino para a educação 

infantil no mundo, mas principalmente no município de São Domingos do Capim, que 

recorremos aos documentos textuais e/ou orais que possibilitem chegarmos aos dados 

oficiais que recortem dentro de um possível contexto e/ou processo histórico a trajetória 

escolar protagonizada pela modalidade da educação infantil, seus sujeitos (docentes 

e/ou discentes) a fim de elucidar o processo de formação acadêmica iniciada nos 

primeiros anos de implantação deste sistema neste território.  

Para tal, iniciaremos este percurso histórico, trazendo a luz de conhecimento no 

território amazônico, as primeiras campanhas de inserção da educação e do ensino 

acadêmico com a chegada da Ordem religiosa dos padres Jesuítas no então Estado do 

Grão-Pará e Maranhão, em especial na região entendida como Região do Capim ainda 

sob os domínios da coroa portuguesa durante o período colonial.  

2. Das velas as penas: as primeiras letras cristalizadas na região do 

Rio Capim  

Estudar o percurso da história da educação Capimense em pleno século XXI 

implica voltarmos nossa atenção e estudos ainda sob o flagrar dos primeiros desenhos 
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e conjuntura educativa nos territórios brasileiros durante a investidura religiosa e 

campanhas jesuíticas na história do Brasil colônia. Fato que segundo  

Rosário & Silva (2002) implica necessariamente, “buscar compreender a realidade da 

época do ponto de vista cultural, econômico, político e religioso”. Para isso, torna-se 

necessário ir às fontes que retratem de modo o mais fidedigno possível aquele contexto 

social.  

  A luz desta perspectiva poder-se-á levar em consideração em contexto histórico 

que os primeiros processos de escolarização no território do município de São 

Domingos do Capim, valendo-se das teorias do historiador Ciro Flamarion Cardoso1 

que apresenta dois paradigmas sobre a contextualização histórica denominado de 

rivais: “o iluminista ou moderno e o pós-moderno” (1997 p: 12) teria iniciado com a 

chegada da ordem nesta região durante o século XVII.   

Nesta perspectiva dualias: O primeiro estaria baseado nas grandes 

interpretações, alicerçado nas primeiras gerações dos Annales2, e o segundo traz a 

particularização de lugares e significados dos recortes da microhistória, a se (re) 

constrói neste caso, durante a investidura da ordem religiosa no século XVIII nesta 

região, seus desafios instaurados pela garantia da ordem e do respeito aos princípios 

lusos e religiosos nos vilarejos distribuído, ao longo do curso do Rio Capim e Guamá, 

principiados a partir das atividade socioeducativas e econômicas onde fincavam-se as 

primeiras edificações de moradias e engenhos açucareiros na região do Rio Capim, 

território controlado pela influencia do irmão do Sr. Marques de Pombal, o general  

Francisco Xavier de Mendonça a florear as ditas “migalhas histórias”.   

[...] é profundamente otimista: crê na razão e em seu papel de sempre ver 

claro e de construir um mundo histórico-social segundo os seus parâmetros. 

A história é considerada como uma construção e realização da 

subjetividade universal, como um processo racional, inteligível. [Tendo por 

                                             

1 CARDOSO, C. F. História e paradigmas rivais. In: CARDOSO, C. F.; VAINFAS, R. (Org.). Domínios da 

História: ensaios de teoria e metodologia. Rio de Janeiro: Elsevier, 1997. p. 1-23.  

2 DOSSE, F. A História em Migalhas: Dos Annales a nova história. Bauru/São Paulo: EDUSC, 2003.  
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objetivo] a decifração do universal por de trás do particular (REIS, 2000, p. 

178-179)3.    

Assim, ao propor a redução da escala de análise temporal ao primeiro momento 

histórico da educação nesta região Capimense, far-se-á utilização da técnica da 

microhistória não apenas a fim de se desejar compreender a sociedade e seus arranjos 

como um todo, mas sim, seus possíveis fenômenos a compreender as possíveis 

“realidades” que circunda esse fenômeno temporal.  

 Dessa forma,   

Os historiadores da microhistória acabam por demonstrar que o social passado 

não é um dado posto, um fato definido, mas algo reconstruído a partir de 

interrogações e questões postas... A tarefa de microhistória tem sido, 

sobretudo, uma prática de experimentação que recusa as evidências e 

aparências da realidade para resgatar os detalhes e traços secundários, num 

entrecruzamento máximo de relações (PESAVENTO, 2000, p. 223)4.   

Valendo-se destas possíveis relações históricas busca-se encontrar o que  

Eduardo Grendi cunhou como “excepcional normal”, que apresenta, segundo Carlo 

Ginzburg e Carlo Poni (1989), dois significados, a saber: o primeiro refere-se ao 

documento que é aparentemente excepcional, mas que se constitui como uma prática 

comum no cotidiano social; e o segundo é o documento que é, por si, excepcional, o 

que pode dar conta de uma norma do cotidiano social.  

Nesta perspectiva, podemos considerar que os padres jesuítas ainda apoiados 

a teorias de Rosário & Silva5 (2002), foram os primeiros professores, não só a nível 

                                             

3 REIS, J. C. Da “história global” à “história em migalhas”: o que se perde, o que se ganha. In: GUAZZELLI, C. 

A. B.; et al. (Org.). Questões de teoria e metodologia da história. Porto Alegre: Editora da Universidade/UFRGS, 

2000. p. 177-208.  

4 PESAVENTO, S. J. Esta história que chamam micro. In: GUAZZELLI, C. A. B.; et al. (Org.). Questões de teoria e 

metodologia da história. Porto Alegre: Editora da Universidade/UFRGS, 2000. p. 209-234.  
5 MORAES. Irislene Pereira de, Do Tempo de pretos d’antes aos povos da aproaga: Patrimônio arqueológico 

quilombola no vale do Rio Capim (PA), PPGA. UFPA 2012 p: 99).  
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nacional mais principalmente em nível de território na região do Rio Capim se formos 

levar em consideração a abordagem que recai na chamada educação formal – 

escolarizada. Pois se considerarmos que antes de sua por estas terras aqui viviam 

outras pessoas, uma população ameríndia6 e, se considerarmos que o conceito de 

educação remete-nos a uma abrangência incalculável; teremos necessariamente que 

considerar que antes da Companhia de Jesus, existiam outras educações, portanto, 

outras histórias da educação.  

Quando os europeus chegaram à terra que viria a ser o Brasil, encontraram 

uma população ameríndia bastante homogênea em termos culturais e 

lingüístico, distribuída ao longo da costa e na bacia dos rios Paraná – 

Paraguai. (Fausto, 2002:37)7  

Entretanto, esse lado do viés educacional é pouco estudado e, por outro lado, 

para se entender o processo de colonização é necessário também se compreender o 

papel desempenhado pelos padres jesuítas, no desenvolvimento, da iniciante, 

sociedade brasileira, logo em São domingos do Capim e seus desdobramentos na 

questão educacional.  

Além da assistência e/ou atendimento educacional aos povos indígenas, é 

salutar registro também do atendimento deste serviço aos negros escravos nas 

colônias, fazendas e engenhos por esta região, que por estar relativamente próxima a 

capital Belém, acabou-se por estabelecer as margens do Rio Capim o desenvolvimento 

                                             

6 Conforme os registros de viajantes e cronista do século XVII,indicam que foi na região do Rio Pindaré na capital 

do Maranhão, que parece ter sido o local o território original dos Tenetehara (Tembé e Guajajara) que o contato com 

a civilização foi feito através da catequese em 1653, permanecendo nesta região até 1759 (CEDI, 1985, p :181) no 

século XVIII ficaram sob a jurisdição das diretorias formadas por  colônia, uma delas, a colônia São Pedro do 

Pindaré, foi instalada por volta de 1840, na confluência do Rio  Carú com o Pindaré. No entanto, a partir do final do 

século XIX, a região do Pindaré foi sucessivamente invadida. No alto Pindaré surgiu o povoado de sapucaia e o 

Tenetehara se mudaram para as proximidades e passaram a trabalhar para os brasileiros na coleta de copaíba e 

borracha (GALVÃO E WAGLEY,  1961, p:26 apud CEDI, 1985, p: 182). Por volta de 1850, uma parte dos 

Tenetehara, conhecidos como tembé, migra para os Rios Guamá, Capim e Gurupi.   
7 FAUSTO, Boris. História do Brasil. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo – EDUSP, 2002.  
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do comercio de cabotagem, tendo como principal mão de obra o negro escravos oriundo 

de barbados durante esta transição histórica nesta região de maneira que,  

  

Na primeira centúria da colonização portuguesa, no estuário do rio 

amazonas, a ocupação foi mais dilata em direção as terras próximas de 

Belém, então o principal centro comercial e politico. Este espaço 

experimentou mais acintosamente os desdobramentos da politica de 

povoamento, e em seguida, de forma agrícola (Acevedo Marin et al 2012 p: 

14)8.   

 Em conformidade da cristalização do estuário amazônico, segundo os escritos 

da antropóloga Irislene Pereira de Moraes (2012 p:100) “a colonização avançava com 

a ocupação estratégica dos grandes rios como o Tocantins, Guamá, Capim, Moju e 

Acará”. Nesta encruzilhada de rios as terras foram distribuídas e “os primeiros tempos 

de colonização neste círculo mostram a concessão de sesmarias de uma e mais léguas, 

favorecendo a concentração relativa das terras” (Acevedo Marin et al 2012 p: 17) como 

aconteceu no “Acará e Moju”( MORAES 1012 p:102) com as instalações agrícolas de 

plantio de produtos como cacau, açúcar baseado no modelo de plantation.   

Nestas terras se organiza os empreendimentos agrícolas, com algumas 

unidades organizadas no modelo plantation (cultivo de Cana de açúcar e 

cacau). As unidades demográficas mais elevadas do vale amazônico nos 

povoados e lugares deste segmento, quando dos objetos dos 

recenciamentos coloniais (Acevedo Marin et al 2012 p: 14).    

Nesta dialogia, Marques (2004)9 nos aponta que o contexto regional amazônico 

configurado pela abundancias de rios igarapés facilitaram a fixação do plantio da cana-

de-açúcar e construção de engenhosas em suas margens pela abundancia de água 

                                             

8 Acevedo Marin, R, E, A, 2000, camponeses, donos de engenhos e escravos na região Acará nos Séculos XVIII e XIX. 

Paper do NAEA 153 p: 1-23.  
9 Moraes, F, L.T. 2004 modelo da agroindústria canavieira colonial no estuário Amazônico: estudo arqueológico de 

engenhos do século XVII e XIX. Tese de doutorado. Programa de Pós Graduação em História: Universidade 

Católica/ Porto Alegre.  
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para produção motriz de energia e terras férteis, alguns canaviais inclusive já eram 

cultivados pelos índios (idem 2004 p: 14).  

  Conforme o numero de engelho crescia sobre o vale do Rio capim, maior era a 

quantidade de homens e mulheres negros nesta região, demandando para isso o 

atendimento educacional a eles pelos padres jesuítas a fim de se garantir não somente 

a escolarização, mais principalmente o controle ideológico de um período escravista, 

usando para isso, um discurso ideológico e principalmente religioso. Esta questão se 

mostra mais inflamada na colônia de Santa Anna nos anos de 1778 conforme explicita 

Marin acerca do numero de negros nesta região.  

De conformidade com o mapa das famílias das capitanias do Estado do 

Grão-Pará de 1778 foram recenseadas, na freguesia de Santa Anna do Rio 

Capim, 46 famílias e indicadas duas pessoas como “ricas”. Este número 

está referido aos cabeças de família, aos quais se somam esposas, filhos 

(parentes) ainda escravos e agregados. No total, a freguesia contava com 

um total de 805 habitantes, o crescimento foi notável, pois, por volta de 

1823, contava com 992 moradores livres e 663 escravos (Acevedo Marin et 

al 2012 p: 15).    

    

Com um número tão expressivo nesta região outros povoados inclusive passam 

a ser povoados quase que exclusivamente por eles. Isto fica bem retratado no diário de 

viagem do naturalista Alfred Wallace184810,  

(...) prosseguimos agradavelmente nossa viagem, um doa três dias mais, 

notando a diferença que a região fazia em seu aspecto, que se se tornava 

mais aprazível vendo lavoura de cana e arroz, e casas construídas pelos 

primeiros portugueses, que se estabeleceram ali, com bonitas capelinhas, 

as casas dos negros e índios em roda de suas propriedades, tudo melhor 

de aparência e gosto em confronto de com qualquer construção agora 

erguida ali (Wallace, 2004 [1848] p: 158).      

  

                                             

10 Wallace, A. R. 2004 [1848]. Capitales: Rio Guamá e Capim, In Viagens pelo amazonas e Rio Negro (17): 153177. 

Brasílias: Senado Federal.   
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Um dos cenários descrito pode ser visualizado melhor, no seguinte registro  

fotográfico,   

  
Figura 1Fotografia da Igreja Matriz de   

São Domingos de Gusmão 

 

Toda esta trajetória histórica nos provoca a refletir o quanto o processo histórico 

de fundação e formação acadêmica e educacional nesta região do rio Capim fora 

importante para que pudéssemos desenvolver neste território os inúmeros avanços na 

história da educação deste município.   

Assim, no uso face ao uso transgressor dos fatos evidenciados no histórico do 

atendimento a educação neste município, as investigação catalogados para este texto, 

avançaremos sob a ordem cronológica da história aos apanhados dos planos 

governamentais do governo militar a pré-infância durante os anos de 70-80.     

  

  

  

  

3. Dos anos 70 a 80: assistências e politicas educacionais aos munícipes de são 

Domingos do Capim.  
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  Falar do processo de inserção do modelo de educação voltado para Préinfância 

durante o governo militar compreendido entre os anos de 70 a 80, requer entender o 

plano de um governo configurado a partir de medidas socioeducativas, assistencialistas 

e principalmente de controle social mediante o cenário instaurado a época. Assim, 

temos nestes anos a criação do que poderíamos classificar como primeira ação de 

conduta de controle da camada social configurado no desenvolvimento do projeto clube 

das mães em boa parte do território nacional, este por sua vez consolidava na figura da 

“mulher mãe” o principal basilar de suas ações. Associando-as a um conjunto de planos 

de medida publica educativa e principalmente controle social.  

O Clube de Mães nos anos 70, segundo Flávio Rosenberg (1992)11  

prospectava em “fixar e valorizar a mulher no lar, pelo desenvolvimento de educação 

natalícia junto ao seu conjugue e principalmente a escolarização de seus filhos 

conforme destaca o artigo 2412 da LDB de 1961” (p: 23), incentivado pelo UNICEF e 

UNESCO concomitantemente as iniciativas da LBA através do projeto casulo 

constituído também em meados da mesma época.   

Na capital da “Pororoca” a experiência consolidou-se na Avenida Lauro Sodré, a 

margear a frente da edificação do Rio Guamá, a sua esquerda, a capela de Nossa  

Senhora de Nazaré. Naquela época, fundamentada suas reflexões sobre as discursões 

a respeito de uma pré-escola cuja finalidade pedagógica pré-rogava nas politicas de 

controle de natalidade concomitante as politicas da UNESCO, UNICEF e da 

Organização Mundial de Saúde (OMS) no uso das politicas sociais dos países pobres, 

exigindo que estas fossem de baixo custo, sob a perspectiva de se (re)organizar o perfil 

demográfico da população brasileira (urbanização da família e diminuição de seu 

                                             

11 ROSEMBERG. Flávio, A educação Pré-escolar brasileiras durante os governos militares. Cad. Pesq, São Paulo, nº 

82, p: 21-30, agost. 1992.  

12 Art. 24. As emprêsas que tenham a seu serviço mães de menores de sete anos serão estimuladas a organizar e 

manter, por iniciativa própria ou em cooperação com os poderes públicos, instituições de educação pré-primária( 

LDB de 1961 p:03).  
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tamanho, tanto na cidade, quanto no campo e principalmente o controle da natalidade) 

face uso das políticas sociais e pedagógicas da educação.   

Assim, segundo Rendi (1988, p: 29) mediante o novo arranjo dos conjuntos 

familiares, na qual, “os basilares da família (pai e mãe)”, deveriam ingressar ao mercado 

de trabalho, a fim de se fortalecer as novas politicas do modelo econômico no país, que 

começava a internalizar no território nacional as primeiras indústrias brasileiras. 

Obrigando-os a deixarem seus filhos sob a responsabilidade de terceiros para que se 

pudesse garantir a eficiência do novo modelo industrial.  

Mergulhados a esta nova realidade nacional, vislumbrou-se a necessidade de 

garantir aos filhos desses “novos” operários nacionais a criação de creches e/ou 

projetos socioeducativo de caráter social e principalmente assistencialista que dessem 

conta de uma demanda de crianças que a cada ano aumentava em torno de 50%, 

principalmente nos polos industriais concentrados nas grandes cidades das principais 

capitais.   

No estado do Pará, quanto unidade industrial nacional, podemos destacar a 

companhia de minérios do estado do Pará, a empresa mineradora Vale do Rio Doce. 

Para tanto, não nos ateremos neste documento a sua considerável importância para o 

estado e principalmente para o país. Mas nos ateremos principalmente às medidas 

politicas em nível de educação infantil consolidadas durante este espaço temporal da 

história no território de São Domingos do Capim.  

 Podendo ser considerado, o Projeto Casulo, como um dos primeiros projetos de 

caráter militar educacional de caráter assistencialista voltado a pré-infancia voltadas 

exclusivamente às crianças deste município durante os anos 80. Localizado a margem 

esquerda do Rio Guamá na Avenida Lauro Sodré a menos de 250 metros do difícil do 

clube das mães no município.   
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A unidade escolar atendia na época crianças na faixa etária de 0 a 7 anos 

respeitando a antiga LDB de 196113 conforme explicita o artigo 23, sem distinção de 

cor, credo ou mesmo gênero. O projeto voltava suas ações quase que exclusivamente 

para as atividades alusivas ao desenvolvimento sócio cognitivo, social e alimentar as 

crianças Capimense, sem que para isso deixassem de ser atribuído em seu currículo o 

cumprimento da moral, ética e principalmente o respeito às condutas de caráter 

militares associadas a uma jornada fixas de cinco horas de atividades pedagógicas.   

4. Do atendimento feito pelas escolas estaduais iniciados nos anos 90  

O terceiro período da história da educação infantil em São Domingos do Capim 

se entrelaça a história da educação desta modalidade a de outros municípios deste 

país. Servindo-se da periodização feita por Rosemberg (2013), na qual sua primazia 

coincide com o processo de abertura politica após queda do regime militar e 

principalmente por meio de ações desenvolvidas por movimentos sociais mobilizados 

em prol da constituinte.  

Temos aqui, um período de intensa mobilização política, rico em discussões de 

aparato social e principalmente pedagógico, fincados no desenvolvimento de educação 

voltada para crianças que viessem viabilizar a transversalidade dos eixos curriculares 

educativos. Estas mobilizações influenciaram não apenas a redação do texto 

constitucional, mas também outros documentos legais referentes aos direitos da 

criança, principalmente os elaborados no inicio da década de 1990: como o ECA (1990) 

e as Politicas Nacionais de Educação Infantil (1994).  

No ano 1998, durante o governo do Presidente Fenado Henrique Cardoso (FHC) 

temos a construção do Referencial Curricular Nacional para Educação  

                                             

13 Art. 23. A educação pré-primária destina-se aos menores até sete anos, e será ministrada em escolas maternais ou 

jardins-de-infância.  
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Infantil referente às creches, entidades equivalentes e pré-escolas, que integra uma 

série de documentos dos Parâmetros Curriculares Nacionais elaborados pelo Ministério 

da Educação e do Desporto durante os anos 90.  

Atendendo às determinações da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

(Lei 9.394/96) que estabelece, pela primeira vez na história de nosso país, que a 

educação infantil é a primeira etapa da educação básica. Considerando esta etapa da 

infância a fase transitória pela qual passam creches e pré-escolas na busca por uma 

ação integrada que incorpore às atividades educativas os cuidados essenciais das 

crianças e suas brincadeiras.  

No Referencial percebemos o apontamento de metas e qualidades, cuja 

finalidade, fincava-se em contribuir para o desenvolvimento social, cognitivo e 

intelectual de crianças matriculadas ou não em regime de tempo integral em creches e 

escolas distribuídas nos diferentes cenários do território nacional, a fim de valorizar as 

inúmeras identidades deste país. Sendo as crianças, capazes de crescerem como 

cidadãos munidos de direitos, equivalente a sua infância.   

Em consonância a essas concepções de Estado, o segundo critério operava-se 

a gestão governamental organizada de acordo com as políticas sociais, ou seja, dividida 

em setores: saúde, trabalho, previdência privadas, moralidade e educação (VILLA 

LOBOS14, 2000 apu ROSEMBERG 2002).  

Em meio a esta nova reconfiguração da educação nacional, em nível de território, 

São Domingos do Capim durante o inicio dos anos 90, já com a queda do regime militar, 

o estado toma para si, a responsabilidade do processo de ensino, em destaque nesta 

pesquisa o compromisso para com a educação infantil, configurada esta a face da pré-

escola.   

                                             

14 VILLALOBOS, Veronica da Silva. O estado do bem-estar social  na América Latina: necessidade de redefinição. 

Cadernos adenauer, 2001   
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Na terra da Pororoca, a principal instituição estadual e única à época 

(considerando os anos 70, 80 e inicio de 90), a tomara para si, a responsabilidade do 

ensino e ingresso de crianças a pré-escola foi a Escola Estadual de 1ª e 2ª Gral Dr.  

Maroja Neto, fundada no início da década de 50. Sendo ela responsável por mais 

quatros núcleos anexos distribuídos na zona rural deste município em sua secretária 

até os dias de hoje.   

Segundo o histórico da instituição descrito em seu atual Projeto politico 

Pedagógico, a principio, a escola se configurava de forma arquitetônica por apenas uma 

sala de aula em madeira ao lado da antiga prefeitura municipal na Avenida Lauro Sodré 

de Araújo, onde, funcionava uma turma multisseriadas, sob a responsabilidade da 

Professora normalista Anita Sodré15.   

No governo do Prefeito Cipriano Rodrigues das Chagas (1951-1955), fora 

construída uma escola (onde atualmente é o FORUM deste município), denominada 

Adélia de Carvalho Sodré, em homenagem a mãe da Professora Anita Sodré. Posterior 

a este episódio histórica a Escola, vislumbramos em seus arquivos um novo processo 

de nomeação durante o governo Exmo. Prefeito Cipriano Chagas (1959 – 1962), pelo 

Decreto de nº 2.864, de 13 d3 abril de 1959, a referida escola passa a ser denominada 

de “Grupo escolar Dr. Maroja Neto”, em homenagem a um magistrado de influente 

político no estado do Pará durante os anos de mil e novecentos. Conforme ilustra a 

imagem a baixo,  

                                             

15 Dados retirados do projeto politico pedagógico da escola Drº Maroja Neto  
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Imagem 2 fotografia da Escola estadual Dr. Maroja Neto  

Fotografia: Acervo IBGE  

 

Posterior a este episódio histórico, orientados pelo realinhamento histórico da 

instituição durante os anos de mil e novecentos, a escola passa por mais uma mudança 

de endereço. Ficando seus pilares agora na Avenida Magalhães Barata, permanecendo 

lá até os dias de hoje.  

Com a publicação da LDB nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996. No município 

de São Domingos do Capim, o estado deixa de assumir a inserção de crianças ao 

processo da pré-alfabetização, passando para o município toda a responsabilidade de 

atendimento as possíveis demandas conforme pode ser percebido no texto gráfico do 

Censo de 2013.  
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GRÁFICO 1  

  

  

5. Do atendimento especializado feito a Pré-infância pelas escolas privadas 

durante os anos 70-80 e inicio dos 90  

Neste município, deslumbramos o aparecimento das escolas particulares ainda 

nos anos 70, com a criação de algumas turmas anexas na forma intermunicipal do 

Instituto Santa Terezinha no município de Bragança do (PA), estando à escola e as 

turmas na responsabilidade das irmãs do Convento Santa Terezinha demandadas na 

paróquia de são Domingos de Gusmão neste município.   

Posterior a este recorte histórico do atendimento particular da educação infantil 

em São Domingos do Capim, temos a criação das escolas Chapeuzinho Vermelho, 

Brincando com as Letras, Arco-íris, Santa Ana e Carinha de Anjo.   

Vale ressaltar que no município, somente duas escolas declaravam o numero de 

alunos matriculados em suas redes de ensino ao Censo Escolar, as Escolas 

Chapeuzinho Vermelho e Brincando com as Letras, sendo que, nos últimos dois anos 

a Escola Brincando com as Letras não atualizaram ou mesmo informaram o numero de 

alunos matriculados em seu estabelecimento ao senso. Sendo solicitada pela SEDUC 

no ano de 2014, a presença da proprietária do estabelecimento educativo a instituição 

estadual, para prestar esclarecimento da sonegação dos dados referentes ao 
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cadastramento dos alunos da referida escola ao sistema do Senso do ano de 2013 e 

1014.  

 Segundo explicação dada pela empresária a Secretária de Educação de São 

Domingos do Capim, as informações não foram sistematizadas aos órgãos 

competentes devido à paralizações das atividades pedagógicas no estabelecimento 

consonante aos anos referendados neste documento.   

Esta situação pode ser observada no texto gráfico, no qual se percebe um 

quantitativo numérico de alunos matriculados a rede de ensino inferior ao real número 

atendido por estes estabelecimentos quando deixam de informar ao Censo.   

  

    

  

Gráfico 2  

NÚMERO DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL NO MUNICIPIO  
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Fora esta inquietude, chama a atenção, ainda sobre a análise do gráfico uma 

queda do numero de matriculas na rede municipal de forma a se especular os possíveis 

motivos para esta subtração de crianças fora das escolas e principalmente, do acesso 

ao processo de alfabetização neste município.  

6. Do atendimento municipal  

Em consonância ao explicito no capitulo anterior, desdobraremos neste apêndice 

textual, a fim de deslumbrarmos a performance do acesso e atendimento educacional, 

bem como o processo de alfabetização voltado para crianças de 0 a 05 anos no território 

Capimense.   

Em São Domingos do Capim, as maiorias das escolas de educação infantil estão 

localizadas na dita “Zona Rural”, expressão questionável a este município, haja vista 

que o mesmo não apresenta uma paisagem que o caracterize como Zona Urbana ou 

mesmo o diferencie da dita Zona Rural, já que o mesmo está imerso a uma floresta de 

símbolos, conforme classifica a antropóloga Beatriz Sarlo16 (1995), “a cidade é centro 

de radiação simbólica” (p: 125) fato ainda hoje questionado por alguns estudiosos 

locais.  

Mediante esta realidade, o município distribui em sua malha geográfica uma 

divisão Inter Setorial das escolas com atendimento a educação infantil feita pela 

Secretaria Municipal de Educação SEMED, conforme expresso na tabela abaixo.    

  

TABELA 1  

DEMONSTRATIVO DE ALUNOS NA EDUCAÇÃO INFANTIL DISTRIBUIDOS  

NAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO POR SETOR-2015  

Nº  NOME DAS ESCOLAS  LOCALIDADE  SE 

TO 

R  

 P 

R 

É  

PR 

É II  

TO 

TA 

L  

                                             

16 SARLO, Beatriz, Borges el escritor em lãs orillas. Argentina, Ed. Espasa Calpe Argentina S. A / Ariel, 2. ed. 1998.  
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I  

  SETOR A (13 ESCOLAS)      

01  E. M. E.F. AJARÁ  AJARÁ  A  02  04  06  

02  E. M. E.F. ESPIRITO SANTO  JACUNDAÍ  A  07  02  09  

03  E. M. E.F. PORTA FORMOSA  CUNARIJÓ  A  01  01  02  

04  E. M. E.F. PRFª. LECY OLIVEIRA  

NASCIMENTO  

SÃO P. DO 

CUNARIJÓ  

A  08  08  16  

05  E. M. E.F. SÃO BENEDITO  JABOTICACÁ  A  11  10  21  

06  E. M. E.F. SÃO BENTO  JABOTICACÁ  A  02  05  07  

07  E. M. E.F. SÃO FRANCISCO  GLÓRIA  A  07  06  13  

08  E. M. E.F. SÃO FRANCISCO  JACUNDAÍ MIRIM  A  07  09  16  

09  E. M. E.F. SÃO JOAQUIM  KM 13  A  03  05  08  

10  E. M. E.F. SÃO JOSÉ III  JABOTICACÁ  A  06  05  11  

11  E. M. E.F. SÃO SEBASTIÃO  JABOTICACÁ  A  06  04  10  

12  E. M. E.F. SAULO DE TARSO  JURUJÁIA  A  05  05  10  

13  E. M. E.F. TAMATATEUA  TAMATATEUA  A  07  05  12  

SETOR B (16 ESCOLAS)      

 

01  E. M. E.F. BOA VISTA  CANARÍ  B  07  08  15  

02  E. M. E.F. BOM JARDIM  JARÍ  B  02  -  02  

03  E. M. E.F. BOM JARDIM  KM 21  B  05  07  12  

04  E. M. E.F. LUCIANO MACIEL DE CARVALHO  Sta. LUZIA DO  

PRATA  

B  08  09  17  

05  E. M. E.F. MONTE DE OURO  MONTE DE OURO  B  13  10  23  

06  E. M. E.F. NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO   MONTE SIÃO  B  01  01  02  

07  E. M. E.F. NOSSA SENHORA DE NAZARÉ   RANCHO FUNDO  B  06  06  12  

08  E. M. E.F. NOSSA Sr .ª  DO PERPÉTUO  

SOCORRO  

BAIXO PALHETA  B  03  01  04  

09  E. M. E.F. PRFº. FRANCISCO TRAVASOS 

MACIEL  

BELAZINHA  B  06  10  16  
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10  E. M. E.F. PROFESSORA LUCIMAR COSTA DA 

SILVA  

APARECEIDA  B  11  07  18  

11  E. M. E.F. SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS  SAUÁ  B  03  01  04  

12  E. M. E.F. SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS  CATITA  B  10  10  20  

13  E. M. E.F. SANTA MARIA  BACURI  B  01  03  04  

14  E. M. E.F. SANTO ANTÔNIO  KM 18  B  11  14  25  

15  E. M. E.F. SÃO FRANCISCO  PERSEVERANÇA  B  16  22  38  

16  E. M. E.F. SÃO SEBASTIÃO   ESTRADINHA  B  05  05  10  

SETOR C (16 ESCOLAS)  

01  E.M.E.F. BOA ESPERANÇA  SÃO LOPES  C  07  10  17  

02  E.M.E.F. FÉ EM DEUS  SÃO BENTO  C  06  05  11  

03  E.M.E.F. JOÃO DA SILVA LOBO  INDEPENDÊNCIA  C  10  05  15  

04  E.M.E.F. NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO  OURINHO  C  01  06  07  

05  E.M.E.F. NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO  

I  

LIVRAMENTO I  C  06  09  15  

06  E.M.E.F. NOSSA SENHORA DO PERPÉTUO 

SOCORRO  

BAIXO TAUARÍ  C  08  01  09  

07  E.M.E.F. SACRAMENTA  TRINDADE  C  08  06  14  

08  E.M.E.F. SANTA RITA  PIRATEUA  C  02  01  03  

09  E.M.E.F. SANTA TEREZINHA  TAUARÍ  C  05  02  07  

10  E.M.E.F. SANTO ANTÔNIO  S  C  02  04  06  

11  E.M.E.F. SÃO BENEDITO   TAUARÍ  C  01  03  04  

12  E.M.E.F. SÃO JORGE  SÃO JOSÉ DO S  C  02  03  05  

13  E.M.E.F. SÃO JOSÉ I  SÃO BENTO  C  06  06  12  

14  E.M.E.F. SÃO JOSÉ III  MATINHA  C  -  01  01  

15  E.M.E.F. SÃO RAIMUNDO  SAGRADA 

FAMÍLIA  

C  01  03  04  

16  E.M.E.F. TAUARÍ  TAUARÍ  C  09  05  14  

  

 SETOR D (11 ESCOLAS)  

01  E.M.E.F. ACY BARROS  NOVA BETEL  D  05  05  10  

02  E.M.E.F. BOA ESPERANÇA IV  SANTA  

CATARINA  

D  04  02  06  

03  E.M.E.F. DOM BOSCO   SAUÁ GRANDE  D  04  05  09  
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04  E.M.E.F. FOZ DO JARÍ  JARÍ  D  01  04  05  

05  E.M.E.F. JORGE ANTONIO DE OLIVEIRA  MONTE ALEGRE  D  10  10  20  

06  E.M.E.F. RAINHA DA PAZ  JURUNAS  D  01  03  04  

07  E.M.E.F. ROQUE BERNARDO DA LUZ  ALEGRE VAMOS  D  05  07  12  

08  E.M.E.F. SANTA MARIA III  TAPERINHA  D  06  07  13  

09  E.M.E.F. SANTA TEREZA  JURUNAS  D  01  04  05  

10  E.M.E.F. SÃO JUDAS TADEU  IGARAPÉ 

JURUNAS  

D  -  01  01  

11  E.M.E.F. SÃO RAIMUNDO   IPITINGA  D  04  02  06  

 SETOR E (08 ESCOLAS)  

01  E.M.E.F. MARIA DE NAZARÉ  VITÓRIA DA FÉ  E  04  03  07  

02  E.M.E.F. MARIA GUALDINA   NOVA  

CAMINHADA  

E  05  07  12  

03  E.M.E.F. NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO  PIRAJAUARA  E  02  07  09  

04  E.M.E.F. NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO II  TARIRATEUA  E  03  09  12  

05  E.M.E.F. NOVA UNIÃO  KM 09  E  10  09  19  

06  E.M.E.F. NOVA UNIÃO (ANEXA)  SANTA ANA  E  02  01  03  

07  E.M.E.F. SÃO GERALDO   PA 252-KM 08  E  01  01  02  

08  E.M.E.F. TAPERAÇU  TAPERAÇU  E  13  18  31  

 SETOR F (10 ESCOLAS)  

01  E.M.E.F. COSTA E SILVA  PATRMÔNIO  F  08  09  17  

02  E.M.E.F. FÉ EM DEUS   ARIACAUA  F  05  02  07  

03  E.M.E.F. NOSSA SENHORA DO PERPÉTUO 

SOCORRO  

KM- 

10/PATRIMÔNI 

O  

F  04  07  11  

04  E.M.E.F. NOVA FILADELFIA  PA 140  F  04  03  07  

06  E.M.E.F. OSCARINA DOS SANTOS FERREIRA  ARIACAUA  F  04  06  10  

07  E.M.E.F. SANTA MARIA   SÃO FRANCISCO  F  01  02  03  

08  E.M.E.F. SANTA MARIA IV  ARIACAUA  F  08  08  16  

09  E.M.E.F. SÃO FRANCISCO   PIRAJAUARA  F  05  03  08  

10  E.M.E.F. SÃO JOÃO  PIRAJAUARA  F  05  05  10  
Fonte Diretoria de Ensino DEN/SEMED-SDC  

Percebe-se mediante tabela, que o numero de alunos matriculados nas escolas  
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“Rurais” equivalem a maior demanda de matriculas cadastradas nos últimos três 

Censos.  

GRÁFICO 3  

  

  

Fonte Diretoria de Ensino DEN/SEMED-SDC   

Vale ressaltar que a maioria dessas escolas mantem o atendimento a 

préeducação na forma multisseriada, principalmente as turmas que funcionam no 

campo. Ao que se refere ao quadro docente, hoje vislumbramos um percentual de 91 

% dos professores com nível superior, bem diferente da realidade dos anos 70 a 90.   

  No ano de 2010 a secretaria municipal de educação a pedido de um grupo de 

professores inicia o atendimento a crianças com idade de 02 a 03 anos, de forma 

experimental na Escola José Adonay, localizada na agrovila Nova Aliança, liberando a 

matricula para 24 alunos. No mesmo ano o município é comtemplado com a liberação 

de três projetos de creches financiadas pelo FNDE. Estando elas, em fase de 
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construção em diferentes pontos geográficos do município, com possibilidade de serem 

inauguras possivelmente no ano de 2016.  

Ainda sobre este atendimento, observa-se um crescimento significativo nos 

últimos três anos de matriculas de alunos com idade de 02 a03 anos no município. No 

entanto, ainda percebe-se que o quantitativo percentual se mostra inferior aos números 

percentuais a nível estadual e federal, como demostra o gráfico abaixo.   

GRÁFICO 4  

 

Outro percentual que ainda causa desconforto equivale ao baixo numero de 

alunos matriculados em creches em comparação a pré-escola. Veja a seguir:  

  

  

  

  

  

 

NACIONAL;  
27 ,90%   

ESTADUAL;  
14 ,40%   

MUNICIPAL;  
6 ,60%   

Atendimento em creches 
  

  
Fonte :   Diretoria de Ensino DEN/SEMED - SDC   
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GRÁFICO 5  

  

  

Paralelo a este pequeno avanço vive-se nos últimos anos um crescimento da 

taxa de alunos matriculados na rede de ensino do município com crescimento de 9,38% 

conforme orientado texto da tabela a seguir.  

GRÁFICO 6  

  

Na próxima tabela, vislumbramos o desempenho da rede municipal quando se 

refere às demandas de oferta do ensino e matriculas a escolarização da pré-infância 
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em concomitância ao Estado, sem que para isso se desconsidere os alunos que 

estudam na rede privada.     

GRÁFICO 7  

  

  

Após a analise dos gráficos acima, é necessario fazer uma reflexição, pois 

apesar do munícpio, ainda, estar abaixo da espectatva em relação a esta meta, 

percebe-se que há uma consideravel projeção de crescimento desta modalidade de 

ensino em São Domingos do Capim. Cabendo agora, aos orgãos competentes se 

articularem para que as estratégias anexas abaixo sejam cumpridas até o final da 

vigência deste PME.   

  

ESTRATÉGIAS:  

  

1.1) manter, em regime de colaboração entre a União, o Estado, o Município, metas de 

expansão da respectiva rede pública de educação infantil, de acordo com o padrão 

nacional de qualidade, considerando as peculiaridades locais;  

1.2) garantir que, ao final da vigência deste PME, seja inferior a 2% (dois por cento) a 

diferença entre as taxas de frequência à educação infantil das crianças de até 3 (três) 
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anos pertencente as famílias com renda familiar per capita mais elevada e de renda 

familiar per capita mais baixa;   

1.3) estabelecer, até o 2º ano de vigência do PME, normas, procedimentos e prazos 

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

creches;  

1.4) realizar, periodicamente, em regime de colaboração, levantamento da demanda 

por creche para a população de até 3 (três) anos, como forma de planejar a oferta e 

garantia de atendimento da demanda manifesta;  

1.5) construir, manter e ampliar, em regime de colaboração e respeitadas as normas de 

acessibilidade, programa nacional de construção e reestruturação de escolas, bem 

como de aquisição de equipamentos, visando à expansão/melhoria da rede física das 

unidades públicas de educação infantil;  

1.6) implantar, até o segundo ano de vigência deste PME, avaliação da educação 

infantil, a ser realizada a cada 2 (dois) anos, com base em parâmetros nacionais de 

qualidade, a fim de aferir a infraestrutura física, o quadro de pessoal, as condições de 

gestão, os recursos pedagógicos, a situação de acessibilidade;  

1.7) articular a oferta de matrículas gratuitas em creches certificadas como entidades 

beneficentes de assistência social na área de educação com a expansão da oferta na 

rede escolar pública;  

1.8) promover a formação inicial e continuada dos profissionais da educação infantil, 

até o final da vigência deste PME, elevando, progressivamente, a 100% (cem por cento) 

do atendimento por profissionais com formação superior nessa área;  

1.9) estimular o processo de formação continuada, pós-graduação (latu e stricto sensu) 

para os profissionais da educação, de modo a garantir propostas pedagógicas 

atualizadas, contextualizadas e incorporadas ao processo de ensino-aprendizagem e 

às teorias educacionais no atendimento da população de 0 (zero) a 5 (cinco) anos; 1.10) 

garantir o atendimento das populações do campo e comunidades quilombolas na 

educação infantil nas respectivas comunidades, por meio do redimensionamento da 

distribuição territorial da oferta, limitando a nucleação de escolas e o deslocamento de 
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crianças, de forma a atender às especificidades dessas comunidades, garantido 

consulta prévia e informada;  

1.11) priorizar o acesso à educação infantil e garantir a oferta do atendimento 

educacional especializado complementar e suplementar aos (às) alunos com 

deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou 

superdotação, assegurando a educação bilíngue para crianças surdas e a 

transversalidade da educação especial nessa etapa da educação básica;  

1.12) implementar, programas de orientação e apoio às famílias, em no mínimo 10% 

(dez por cento) das escolas, por meio de parcerias, entre as áreas de educação, saúde 

e assistência social, com foco no desenvolvimento integral das crianças de até 5 (cinco) 

anos de idade;   

1.13) preservar as especificidades da educação infantil na organização das redes 

escolares do campo e cidade, garantindo o atendimento da criança de 0 (zero) a 5 

(cinco) anos em estabelecimentos que atendam a parâmetros nacionais de qualidade, 

e a articulação com a etapa escolar seguinte, visando ao ingresso do aluno de 6 (seis) 

anos de idade no ensino fundamental;  

1.14) fortalecer o acompanhamento e o monitoramento do acesso e da permanência 

das crianças na educação infantil, em especial dos beneficiários de programas de 

transferência de renda, em colaboração com as famílias e com os órgãos públicos de 

assistência social, saúde e proteção à infância;  

1.15) promover a busca ativa de crianças em idade correspondente à educação infantil, 

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

preservando o direito de opção da família em relação às crianças de até 3 (três) anos;  

1.16) o Município, realizará e publicará, anualmente, em parceria com as áreas de 

saúde, promoção e assistência social, levantamento da demanda de educação infantil 

em creches e pré-escolas, como forma de planejar e garantir o atendimento desse 

público;  
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1.17) Estimular o acesso e a permanência à educação infantil, em tempo integral, para 

as crianças de 0 (zero) a 5 (cinco) anos, conforme estabelecido nas Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a Educação Infantil.  

  

Meta 2 - UNIVERSALIZAR O ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 (NOVE) ANOS PARA 

TODA A POPULAÇÃO DE 6 (SEIS) A 14 (QUATORZE) ANOS E GARANTIR QUE 

PELO MENOS 75% (SETENTA E CINCO POR CENTO) DOS ALUNOS CONCLUAM 

ESSA ETAPA NA IDADE RECOMENDADA, ATÉ O ÚLTIMO ANO DE VIGÊNCIA 

DESTE PME.  

  

ANÁLISE SITUACIONAL  

  

A presente meta integra o Plano Municipal de educação deste município, decênio 

2015-2025, pois se refere, a um nível de ensino de responsabilidade municipal, porém 

com a colaboração do Estado e da União. Nesse sentido, as esferas estadual e federal 

devem atuar de forma suplementar e/ou colaborativa para atendimento das metas 

nacionalmente estabelecidas pela Lei nº 13.005/2014, no que se refere ao Ensino 

Fundamental já municipalizado nos termos da LDBEN 9.394/96.  

A última década da educação brasileira foi marcada por mudanças significativas, 

entre as quais podemos citar a implantação do Ensino Fundamental de nove anos, em 

todo o território nacional, a efetivação do plano nacional de professores, a criação do 

pacto nacional pela alfabetização na idade certa, as políticas de planos de educação 

consonantes, etc. Entre as mudanças em nosso sistema educacional, a que se 

relaciona ao ensino fundamental foi a de maior impacto, pois assegurou a todas as 

crianças a antecipação do ingresso do estudante a esse nível da educação básica. O 

que, de certa forma, trouxe mais oportunidades para que o estudante desenvolva todo 

seu potencial. Entretanto, somente a extensão de tempo não garante ao aluno um 

ensino de qualidade. Reconhecer a necessidade de inserir o estudante o mais cedo 

possível no contexto educacional é o primeiro passo para aceitar que grande parte dos 
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problemas de aprendizagem dos estudantes de escolas públicas, tem suas origens na 

base, ou seja, o ensino recebido nos primeiros anos de escolarização.    

Com a implantação do Ensino Fundamental de Nove Anos, o MEC objetivou 

garantir o ingresso aos Seis anos de idade para toda criança, portanto, aos seis anos o 

estudante deve ser matriculado no primeiro ano do ensino fundamental e, se tudo 

ocorrer dentro do previsto com relação ao processo de desenvolvimento da 

aprendizagem, esse aluno completa esta etapa da educação básica aos 14 anos de 

idade. O processo de discussão sobre a ampliação/implantação dessa etapa da 

educação começou em 2004. Mas em algumas regiões brasileiras a efetivação dessas 

mudanças começou somente a partir de 2005. No entanto legalmente, os entes 

federados receberam o prazo para implantarem o Ensino Fundamental de Nove Anos 

até 2010. E muitos usaram essa prerrogativa legal e deixaram para o último ano, como 

é o caso de São Domingos do Capim.   

A lei de diretrizes e base da educação-LDBEN-Lei nº 9.394, de 20 de dezembro 

de 1996, define o Ensino Fundamental da seguinte forma.    

Art. 32-4.  Ensino Fundamental: (mínimo 9 anos) objetivo de desenvolver a capacidade 

de aprender, fortalecer os vínculos da família, da solidariedade e tolerância. – pelo 

menos 4 horas de trabalho diário. Com a ampliação do Ensino Fundamental temos 

então, anos iniciais (do 1º ao 5º ano) e anos finais (do 6º ao 9º ano), como obrigatório 

e gratuito a todos os brasileiros. A LDB 9.394/96 estabelece que, gradativamente, os 

municípios brasileiros serão os responsáveis por todo o ensino fundamental. 

Entretanto, em alguns municípios essa responsabilidade ainda é compartilhada entre a 

estadual e a rede Municipal. Essa ação compartilhada acontece em São domingos do 

Capim, as duas redes, ainda atendem os anos iniciais e os anos finais dessa etapa da 

educação básica. Como podemos observar a seguir.  
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TABELA 2  

  

MATRÍCULA INICIAL POR DEPENDÊNCIA ADMINISTRATIVA  

DO ENSINO FUNDAMENTAL DE 1º AO 5º ANO – 2010-2014  

Ano  Municipal  Estadual  Privada  Total   
                   

2010  

1ª a 4ª série  1º ao  

3º ano  

3ª e 4ª 

série  

  

0  

  

5.233  

4.304  403  526  

2011  1ª a 4ª série  1º ao  

4º ano  

4ª série  0    

5.554  

4.539  530  485  

2012  1ª a 4ª série  1º ao 5º ano    

0  

  

5.545  4.378  1.167  

2013  1º ao 3º 

ano  

3ª e 4ª 

série  

1º ao 5º ano    

0  

  

5.774  

3.767  931  1.076  

2014  1º ao 4º 

ano  

4ª 

série  

1º ao 5º ano    

0  

  

5.926  

4.550  418  958  

TOTAL  

DE  

ALUNOS 
POR  

REDE DE  

ENSINO  

  

  

22.887  

  

  

5.145  

  

  

0  

  

  

28.032  

  Fonte: diretoria de ensino-DEN/SEMED-SDC  

  

A ação em regime de colaboração entre o Estado e o Município consolida a 

tentativa de universalizar o ensino fundamental aos cidadãos residentes no território de 

São Domingos do Capim. O município apresenta uma rede educacional física, com 

escolas distribuídas no espaço urbano e rural, com predominância de escolas do 

campo. Por questões geográfica e administrativa o município adotou a divisão por 

setores que incluem: “Sede”, setor “A”, setor “B”, setor “C”, setor “D”, setor “E” e setor  

“F”. A tabela a seguir apresenta o organograma em 2015.  
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 TABELA  3       
  
 NÚMERO DE ESCOLAS E TOTAL DE ALUNOS ANO/SETOR 
NOS ANOS INICIAIS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SÃO 
DOMINGOS DO CAPIM - 2015.  

  

TOTAL DE ESC. DO 

MUNICIPIO.  

Nº DE 

ESCOLAS  
16  23  16  12  9  9  5  90  

SETOR  “A”  “B”  ‘’C’’  ‘’D’’  ‘’E’’  ‘’F’’  SEDE  TOTAL POR ANO/SÉRIE  

1º ANO  110  182  81  55  48  42  265  783  

2º ANO  103  186  102  67  59  50  234  801  

3º ANO  182  277  143  96  94  92  304  1188  

4º ANO  133  240  129  105  99  67  263  1036  

5º ANO  144  236  127  94  84  76  232  992  

TOTAL POR 

SETOR  
672  1121  582  417  384  327  1298  TOTAL GERAL: 4801  

Fonte: diretoria de ensino – DEN/ SEMED-SDC  

  

Ressaltamos que os dados apresentados acima não incluem as três unidades 

de ensino vinculadas a rede estadual de educação. Apesar das mais de 100 escolas 

presentes no território municipal, ainda existem crianças fora da escola e garantir o 

atendimento educacional para essas crianças é um dos desafios a ser enfrentado 

durante a vigência deste PME.  Como podemos observar nos gráficos a seguir.  
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  GRÁFICO 8  

  

CRIANÇAS FORA DA ESCOLA EM SÃO DOMINGOS DO CAPIM  

  
Fonte: fora da escola não pode.  

  

GRÁFICO 9  

PERCENTUAL DE CRIANÇAS FORA DA ESCOLA EM SÃO DOMINGOS DO 

CAPIM POR FAIXA ETÁRIA  

  

  
Fonte: fora da escola não pode.  
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De acordo com os dados acima, o município tem crianças fora da escola em 

todas as faixas etárias. Portanto, cabe ao município em parceria com Estado, ministério 

público e outros parceiros buscarem soluções para garantir o acesso e a permanência 

dessas crianças nas escolas da rede pública. Vale lembrar que a rede física, ou seja, 

os espaços escolares localizados no município levam em conta o processo histórico e 

político, assim como, a área da unidade territorial 1.677,249 km², para uma população 

estimada de aproximadamente 30.701 habitantes. De acordo com o Instituto Brasileiro 

de Geografia Estatística (IBGE), maioria da população de São Domingos do Capim 

reside na zona rural. O gráfico abaixo destacará a distribuição das escolas públicas de 

educação básica distribuídas no território.  

  

GRÁFICO 10  

  

  

NÚMERO DE ESCOLAS PUBLICA DE EDUCAÇÃO BÁSICA POR SETOR EM 2015  

   

  
                                                                                                                                    Fonte: educacenso 2014  

  

Apesar da relativa expansão do atendimento escolar, São Domingos do Capim, 

ainda não atingiu plenamente o Ensino Fundamental. É preciso investir na melhoria da 

qualidade do atendimento educacional dispensados aos estudantes em todos os 

setores do município. Melhorar as estruturas físicas, qualificar, orientar e acompanhar 
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os profissionais envolvidos na árdua missão de formar novos cidadãos é, acima de tudo, 

reconhecer a educação como direito constitucionalmente garantido a cada brasileiro.  

Nesse contexto de reconhecimento de direitos e especificidades não poderiamos 

deixar de referenciar o Calcanhar de Aquiles da educação no município, as Classes 

multisseriadas. Essas classes são caracterizadas por um fenômeno comum nos 

sistemas educacionais, principalmente das áreas mais pobres do Brasil. Nesse sentido, 

reconhecemos que as classes multisseriadas não são exclusividade de São Domingos 

do Capim. Elas concentram-se em regiões basicamente rurais, muitas vazes pela 

escassez de educadores, escolas estruturadas, número de alunos insuficientes para se 

formar uma turma de mesmo nível de ensino. Esses fatos inviabilizam projetos de 

escolas ditas padrões, com conceitos modernos, para que os alunos possam estudar 

em classes de acordo com a faixa etária de idade e/ou nível de desenvolvimento 

educacional, recebendo atenção de professores específicos por áreas de 

conhecimentos.   

Essa realidade educacional do município de São Domingos do Capim, assombra 

educadores a décadas. Os professores recebem nessas classes, alunos de idades e 

níveis educacionais completamente diferentes, o que transforma o ambiente de sala de 

aula num verdadeiro teste de fogo para os educadores.   

Portanto, a educação ofertada dentro das classes multisseriadas, em São 

Domingos do Capim, é considerada longe do ideal educacional mencionado pela 

legislação vigente no Brasil. Apesar de existir diversas abordagens sobre as práticas 

pedagógicas que visam encontrar alternativas viáveis para o processo de ensino 

aprendizagem no interior das classes multisseriadas, o rendimentos dos alunos é 

preocupante. Por isso, a tabela a seguir retrata essa realidade em São Domingos do 

Capim.  
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TABELA 4  

NÚMERO DE TURMAS SERIADAS E MULTISSERIADAS   

POR SETOR E SEDE – 2015  

TURMA  A  B  C  D  E  F  SEDE  TOTAL  

SERIADA  08  28  06  04  08  02  48  104  

MULTISSERIADA  29  27  26  20  14  15    131  

TOTAL GERAL  -  -  -  -  -  -  -  235  

Fonte: Diretoria de ensino- DEN/SEMED-SDC  

  

ESTRATÉGIAS:  

  

2.1) criar mecanismos para o acompanhamento individualizado dos alunos, do ensino 

fundamental, que apresentem dificuldades de aprendizagem;  

2.2) fortalecer e/ou criar um sistema de acompanhamento e monitoramento do acesso, 

da permanência e, do rendimento escolar dos estudantes beneficiários de programas 

de transferência de renda, bem como das situações de discriminação, preconceitos e 

violências na escola, visando ao estabelecimento de condições adequadas para o 

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

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

2.3) promover a busca ativa de crianças e adolescentes fora da escola, em parceria 

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

juventude;  

2.4) utilizar tecnologias pedagógicas que combinem, de maneira articulada, a 

organização do tempo e das atividades didáticas entre a escola e o ambiente 

comunitário, considerando as especificidades da educação especial, das escolas do 

campo e das comunidades quilombolas;  

2.5) gerir, no âmbito dos sistemas de ensino, presentes no território municipal, a 

organização flexível do trabalho pedagógico, incluindo, dentro das possibilidades do 
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município, adequação do calendário escolar de acordo com a realidade local, a 

identidade cultural e as condições climáticas da região;  

2.6) promover e/ou incentivar a relação das escolas com instituições e movimentos 

culturais e /ou artistas, como forma de garantir a oferta regular de atividades culturais 

para a livre fruição dos estudantes, dentro e fora dos espaços escolares, transformando 

as unidades de ensino em locais de criação e propagação cultural;  2.7) estimular a 

participação dos pais ou responsáveis no acompanhamento das atividades escolares 

dos filhos através do estreitamento das relações entre as escolas e as famílias;  

2.8) estimular a oferta do ensino fundamental, em especial dos anos iniciais, para as 

populações do campo e quilombolas, nas próprias comunidades;  

2.9) desenvolver formas alternativas de oferta do ensino fundamental, garantida a 

qualidade, para atender aos filhos e filhas de profissionais que se dedicam a atividades 

de caráter itinerante;  

2.10) oferecer atividades extracurriculares de incentivo aos estudantes e de estímulo a 

habilidades, inclusive mediante certames e concursos nacionais; com a implantação de 

cursos preparatórios e cursinhos populares;  

2.11) promover, a integração junto a secretaria de turismo, esporte e cultura, atividades 

de desenvolvimento e estímulo a habilidades esportivas nas escolas, interligadas a um 

plano de disseminação do desporto educacional e de desenvolvimento esportivo 

nacional.   

  

  

  

Meta 03 - UNIVERSALIZAR, ATÉ 2016, O ATENDIMENTO ESCOLAR PARA TODA 

A POPULAÇÃO DE 15 (QUINZE) A 17 (DEZESSETE) ANOS E ELEVAR, ATÉ O 

FINAL DO PERÍODO DE VIGÊNCIA DESTE PME, A TAXA LÍQUIDA DE 

MATRÍCULAS NO ENSINO MÉDIO PARA 85% (OITENTA E CINCO POR CENTO).  
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ANÁLISE SITUACIONAL  

  

A presente meta integra o Plano Municipal de Educação 2015-2025, porém 

contempla nível educacional de responsabilidade do Estado, cabendo ao Município, 

atuar de forma colaborativa para atendimento das metas nacionalmente estabelecidas 

pela Lei nº 13.005/2014.  

O Ensino Médio vem sendo estabelecido desde 1977, através da implantação do 

Sistema de Organização Modular de Ensino – SOME com a finalidade de oferecer 

formação em nível de Ensino Médio (antigo 2º Grau) na área do Magistério aos alunos 

capimenses. As primeiras turmas foram formadas e atendidas na sede do município, 

mais precisamente na escola Dr. Maroja Neto. Essas turmas inicialmente atendiam um 

número baixo de alunos o que obrigava muitos jovens nessa faixa de escolaridade a 

continuar seus estudos em outros municípios.  

Assim, a partir do ano de 1999, foi montado um quadro de profissionais adequado 

à implantação do Ensino Médio na modalidade regular, ainda com formação em 

Magistério. Posteriormente, continuou-se ofertando apenas o curso de Educação Geral, 

como forma de cumprimento a legislação presente. Entretanto, a demanda do município 

era maior que a escola sede poderia atender, por causa de sua infraestrutura e quadro 

de pessoal. Outro fator que impede esse atendimento centralizado na sede do 

município é o aspecto geográfico. A maioria das escolas públicas no município fica 

localizada na zona rural. Como forma de expandir o atendimento educacional no ensino 

médio, a partir de 2002 houve a implantação do Ensino Médio, pelo Sistema de 

Organização Modular, inicialmente, na Vila de  

Perseverança, na escola Jonatas Athias. Em 2004, foram abertas turmas nessa mesma 

modalidade na comunidade Nova aliança, mais precisamente na escola Dom Elizeu 

Maria Corolli. Nessa localidade abriu a possibilidade de atender, em parte, alunos da 

região ribeirinha. Esse processo de expansão do atendimento educacional continuou e 

a partir de 2008, foram implantadas turmas na comunidade de São Pedro do Cunarijó, 

na escola Lecy de Oliveira. Porém, tanto a quantidade de escolas que ofertam o ensino 
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médio quanto à localização dessas escolas são entraves para cumprir com o objetivo 

de universalizar o Ensino Médio para os munícipes de São Domingos do Capim.  

Esse processo de universalização que se dá de forma progressiva e gradual, 

encontra no cotidiano o desafio de ultrapassar as barreiras sociais, geográficas, 

econômicas e políticas. Nesse sentido, vale ressaltar que o município não atente os 

alunos das regiões de fronteira com outras cidades. Os estudantes egressos do último 

ano do ensino fundamental, ainda continuam deixando os limites territoriais para 

ingressar na última etapa da educação básica. Esse fato pode ser observado na 

disparidade existente entre o número de escolas que ofertam o ensino fundamental e 

as que ofertam o ensino médio, seja na modalidade regular ou modular, como nus 

mostra a tabela a seguir:  

  

TABELA 5  

  

NÚMERO DE ESCOLAS QUE OFERTAM OS ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL E  
ENSINO MEDIO   

ANOS FINAIS DO ENSINO 

FUNDAMENTAL  

ENSINO MÉDIO REGULAR  

  

ENSINO MÉDIO MODULAR  

  

25  

  

1  

  

3  

  
            Fonte: Secretaria escolar e Diretoria de Ensino-DEN/SEMED-SDC.   

  

A quantidade de escolas injetando alunos no ensino médio é bem maior que o 

número de escola recebendo esses alunos. Esse fato torna-se mais complexo quando 

levando em conta as peculiaridades de São Domingos do Capim. As três unidades de 

ensino que ofertam o ensino médio pelo sistema Modular de ensino, ficam da mesma 

margem do Rio Capim. Nesse sentido, os alunos das regiões de fronteiras como a 

região do PATRIMÔNIO e do TAPERAÇÚ não tem acesso a essa etapa da educação 

básica dentro do próprio município.    
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Percebemos que a política educacional brasileira busca alcançar um número 

maior de discentes, tanto na área urbana quanto no campo. Essa política, de aceleração 

do acesso à educação, tem a função de formar uma sociedade letrada, que em pleno 

século XXI, necessita constantemente, rever suas ações, aja visto que vivemos em uma 

sociedade dinâmica e veloz, em termos de informações. É preciso compreender que, 

enquanto na sala de aula o discente precisa ler, analisar,  compreender e aplicar o 

conhecimento, no mundo externo acontecem transformações e/ou renovações 

tecnológicas aceleradas. Indo, portanto, na contramão da escola, que parece estar em 

outro ritmo, com que provocam, na comunidade escolar, a sensação de fracasso.     

Em São Domingos do Capim não é muito diferente, pois os discentes do Ensino 

Médio sentem a necessidade de serem inseridos nesta sociedade dinâmica, mas na 

contra mão encontramos, tanto no ensino regular como no modular, um sistema 

educacional que não está preparado para essa inserção. Pois não consegue, de forma 

efetiva, debater com as necessidades sociais das mais diversas culturas que povoam 

nossa escola “urbana” e do campo.  

  

  

GRÁFICO: 11  

  

QUANTIDADE DE DISCENTES MATRICULADOS NO ENSINO MÉDIO  

REGULAR E MODULAR NO PERÍODO DE 2010 - 2015  
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                                                                                                 Fonte:   secretaria escolar DR. MAROJA NETO   
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Os dados apresentados, no gráfico acima, mostram oscilações na quantidade de 

alunos regularmente matriculados no ensino médio no município, tanto no ensino 

regular quanto no Sistema de Organização Modular de Ensino – SOME.  A quantidade 

de alunos atendidos pelo sistema regular de ensino é significativamente superior ao 

modular, entretanto, o fato de ser regular e funcionar em uma escola localizada na zona 

urbana. O quadro preocupa quando nus referimos a qualidade e/ou fluxo como 

podemos observar a seguir.   

  

  

 

  

  

  

  

GRÁFICO 12  

  

SITUAÇÃO FINAL DOS DISCENTES DO ENSINO MÉDIO REGULAR  

  

  
 Fonte: secretaria escolar DR. MAROJA NETO    
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Alguns desafios precisam ser assumidos para o desenvolvimento da qualidade 

e oferta do Ensino Médio. Transporte, merenda escolar regular e de qualidade, 

realização e execução do projeto de construção da Escola Estadual somente para o 

Ensino Médio, superar o déficit de docentes para esta modalidade, valorização dos 

profissionais de educação pública, investimento em infraestrutura nas comunidades 

contempladas com Ensino Médio Modular.  

  

ESTRATÉGIAS:  

  

3.1) fomentar, o programa nacional de renovação do ensino médio, incentivando 

práticas pedagógicas com abordagens interdisciplinares estruturadas pela relação 

entre teoria e prática, assim como, a formação continuada de professores e a 

articulação com instituições acadêmicas, esportivas e culturais;  

3.2) o município contribuirá com o Estado e/ou a União na elaboração ou adequação 

da proposta de ensino, aprendizagem e desenvolvimento para os estudantes de ensino 

médio;   

3.3) estimular a fruição de bens e espaços culturais no território municipal, de forma regular, 

bem como a ampliação da prática da cultura corporal, integrada ao currículo escolar;  

3.4) incentivar a manutenção e ampliação de programas e ações de correção de fluxo 

do ensino fundamental, por meio do acompanhamento individualizado do aluno com 

rendimento escolar defasado e pela adoção de práticas como aulas de reforço no turno 

complementar, estudos de recuperação e progressão parcial, de forma a reposicioná-

lo no ciclo escolar de maneira compatível com sua idade;  

3.5) colaborar e/ou incentivar a universalização do Exame Nacional do Ensino Médio – 

ENEM;  

3.6) fomentar a expansão das matrículas gratuitas de ensino médio integrado à 

educação profissional, observando-se as peculiaridades das populações do campo, das 

comunidades quilombolas e das pessoas com deficiência;  
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3.7) contribuir para estruturar e/ou fortalecer o acompanhamento e o monitoramento do 

acesso e da permanência dos e das 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;  

3.8) promover a busca ativa da população de 15 (quinze) a 17 (dezessete) anos fora da 

escola, em articulação com os serviços de assistência social, saúde e proteção à 

adolescência e à juventude;  

3.9) fomentar programas de educação e de cultura para a população urbana e do campo 

de jovens, na faixa etária de 15 (quinze) a 17 (dezessete) anos, e de adultos, com 

qualificação social e profissional para aqueles que estejam fora da escola e com 

defasagem no fluxo escolar;  

3.10) contribuir com o Estado para redimensionar a oferta de ensino médio nos turnos 

diurno e noturno, bem como a distribuição territorial das escolas de ensino médio e /ou 

sistema de ensino (SOME), de forma a atender a toda a demanda, de acordo com as 

necessidades específicas dos alunos;  

3.11) participar de ações que visem o desenvolvimento de formas alternativas de oferta 

do ensino médio, garantida a qualidade, para atender aos filhos de profissionais que se 

dedicam a atividades de caráter itinerante;  

3.12) implementar, em parcerias com o Estado, políticas de prevenção à evasão 

motivada por preconceito ou quaisquer formas de discriminação, criando no território 

municipal uma rede de proteção contra formas associadas de exclusão;  

3.13) contribuir para a divulgação e estimular a participação dos adolescentes nos 

cursos das áreas tecnológicas e científicas, dentro ou fora do território municipal;  

  

Meta 04- UNIVERSALIZAR, PARA A POPULAÇÃO DE 4 (QUATRO) A 17 

(DEZESSETE) ANOS COM DEFICIÊNCIA, TRANSTORNOS GLOBAIS DO 
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DESENVOLVIMENTO E ALTAS HABILIDADES OU SUPERDOTAÇÃO, O ACESSO 

À EDUCAÇÃO BÁSICA E AO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO, 

PREFERENCIALMENTE NA REDE REGULAR DE ENSINO, COM A GARANTIA DE 

SISTEMA EDUCACIONAL INCLUSIVO, DE SALAS DE RECURSOS 

MULTIFUNCIONAIS, CLASSES, ESCOLAS OU SERVIÇOS ESPECIALIZADOS, 

PÚBLICOS OU CONVENIADOS.  

  

ANÁLISE SITUACIONAL  

  

A presente meta integra o Plano Municipal de Educação – PME 2015-2025, pois 

se refere à garantia de atendimento Educacional Especializado/Educação  

Especial. Estabelecido/definida pelo Conselho Nacional de Educação através do 

Parecer CNE/CEB de nº 7/2010. O referido parecer faz jus ao proferido anteriormente 

na Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (ONU/2006). 

Reconhecida e promulgada, em nosso país, através do Decreto nº 6949/2009. Através 

desse decreto, o Brasil firma compromisso de garantir o acesso e a permanência das 

pessoas com deficiência ao sistema educacional, por meio do processo de inclusão do 

estudante em todos os níveis de ensino. Portanto, compreende-se que o atendimento 

educacional especializado é um direito que deve ser assegura com ações 

compartilhadas entre, a União, o Estado e o Município. Isso significa dizer que as três 

esferas de poder devem assumir o compromisso de implementar ações e/ou medidas 

efetivas para garantir as condições necessárias para que as cada cidadão com 

deficiência, possa participar realmente do processo de formação e se sinta parte do 

processo de transformação social, evitando a exclusão da pessoa com deficiência do 

sistema educacional. A esse respeito o supracitado parecer do Conselho Nacional de 

Educação recomenda que:  

  

[...] os sistemas de ensino devem matricular todos os estudantes com 

deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas 

habilidades/superdotação, cabendo às escolas organizar-se para seu 
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atendimento, garantindo as condições para uma educação de qualidade para 

todos, devendo considerar suas necessidades educacionais específicas, 

pautando-se em princípios éticos, políticos e estéticos, para assegurar:   
I – a dignidade humana e a observância do direito de cada estudante de 

realizar seus projetos e estudo, de trabalho e de inserção na vida social, com 

autonomia e independência;   
II – a busca da identidade própria de cada estudante, o reconhecimento e a 

valorização das diferenças e potencialidades, o atendimento às necessidades 

educacionais no processo de ensino e aprendizagem, como base para a 

constituição e ampliação de valores, atitudes, conhecimentos, habilidades e 

competências;   
III – o desenvolvimento para o exercício da cidadania, da capacidade de 

participação social, política e econômica e sua ampliação, mediante o 

cumprimento de seus deveres e o usufruto de seus direitos.   

  

Nesse sentido, o processo de criação e implementação das políticas sociais de 

inclusão consonantes com a Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva de 

uma Educação verdadeiramente Inclusiva, regulamentada em nosso país pelo Decreto 

n.º 7.611/2011, assim como, pelo Parecer CNE/CEB n.º 13/2009. Não pode ignorar o 

que define as Diretrizes Operacionais para o Atendimento Educacional Especializado 

na Educação Básica, modalidade Educação Especial. Essas diretrizes operacionais 

suscita o reconhecimento dos direitos dos estudantes com deficiência, transtornos 

globais do desenvolvimento e altas habilidades/superdotação ao pleno 

desenvolvimento. Nesse sentido, a partir da Resolução CNE/CEB n.º 04/2009, que 

instituiu e regulamentou as supracitadas diretrizes, percebeu-se um crescimento das 

matrículas de estudantes com deficiência nas escolas regulares da rede pública.   

No Brasil, os pressupostos sobre Educação Inclusiva foram reforçados somente 

em 1988, com a promulgação da Constituição Federal (CF), apesar de não ter trazido 

em sua redação o termo “inclusão”. Pontes (2007, p. 162), entende que “apesar de a 

Constituição não conter a expressão inclusão, são os princípios dessa filosofia que se 

encontram albergados no texto constitucional”. A Constituição Federal em seu Inciso 

III, do Art. 208, prevê o Atendimento Educacional Especializado, preferencialmente, na 

rede regular de ensino (BRASIL/CF, 1988). Ressalta-se que o Atendimento Educacional 

Especializado não é uma novidade, mas a Constituição Federal de 1988 inova, ao trazê-
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lo como complemento. Isto porque antes desta Lei, o AEE era compreendido como um 

ensino substituto para assegurar a homogeneidade entre os alunos (KASSAR, 1999; 

FERREIRA, GUIMARÃES, 2003).  

As salas de recursos multifuncionais fazem parte da ação do MEC, sendo 

desenvolvida com os estados e municípios, constituindo-se em um espaço para 

atendimento educacional especializado (AEE), tendo como objetivo oferecer suporte 

aos alunos com necessidades educacionais especiais, favorecendo seu acesso ao 

conhecimento, possibilitando o desenvolvimento de algumas competências e 

habilidades próprias.  

Tal compromisso implica na adoção de medidas que garantam as condições para 

a efetiva participação das pessoas com deficiência, impedindo a sua exclusão do 

sistema educacional. Nesse sentido, o referido Parecer do CNE aponta que:  

[...] os sistemas de ensino devem matricular todos os estudantes com 

deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas 

habilidades/superdotação, cabendo às escolas organizar-se para seu 

atendimento, garantindo as condições para uma educação de qualidade para 

todos, devendo considerar suas necessidades educacionais específicas, 

pautando-se em princípios éticos, políticos e estéticos, para assegurar: I – a 

dignidade humana e a observância do direito de cada estudante de realizar 

seus projetos e estudo, de trabalho e de inserção na vida social, com autonomia 

e independência; II – a busca da identidade própria de cada estudante, o 

reconhecimento e a valorização das diferenças e potencialidades, o 

atendimento às necessidades educacionais no processo de ensino e 

aprendizagem, como base para a constituição e ampliação de valores, atitudes, 

conhecimentos, habilidades e competências; III – o desenvolvimento para o 

exercício da cidadania, da capacidade de participação social, política e 

econômica e sua ampliação, mediante o cumprimento de seus deveres e o 

usufruto de seus direitos.  

  

Sendo assim, pode-se afirmar que a sala de recursos não pode ser um 

mecanismo de segregação das pessoas com algum tipo de deficiência que se 

encontram matriculadas no ensino regular, mas sim atuar no sentido de propiciar o 

acesso, sucesso e permanência de todas as pessoas que frequentam o ensino regular 

escolar.  
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Nesse contexto, o município de São Domingos do Capim, ainda enfrenta grandes 

dificuldades para oferecer um ensino de qualidade aos estudantes com deficiência, pois 

a inclusão de alunos NEE acontece gradativamente nas escolas, bem como a formação 

de professores na rede pública de ensino, corroborando que a partir do ano de 2014 os 

alunos com NEE passaram a receber atendimento especializado na escola regular 

contando com o Professor Auxiliar em sala de aula que dá atenção individual aos 

alunos, tendo como objetivo trabalhar com materiais adaptados de acordo com a 

deficiência para que o aluno possa se desenvolver de acordo com suas necessidades, 

e nessa perspectiva adaptar também o currículo e a avaliação para alunos com NEE. 

A partir de 2015 a rede já conta com o atendimento na Sala Multifuncional, onde os 

alunos são atendidos no contra turno e os professores que lá atuam são especialista 

em Educação Especial e a SEMED por meio da Coordenação de Educação Especial 

tem o projeto com o Tema: Educação Especial com ênfase na Educação Inclusiva 

fortalecendo a Educação Capimense e um dos objetivos deste é ofertar formações 

mensais aos Professores Auxiliares para que estes possam atuar com maior êxito, pois 

as ações desenvolvidas buscam no cotidiano fortalecer a politica de inclusão.  

  

TABELA 6  

MATRICULA INICIAL POR DEPENDÊNCIA ADMINISTRATIVA  

ANO  ESTADUAL   MUNICIPAL   PRIVADA   APAE  

2013  33  10  0  73  

2014  35  30  0  67  

2015  29  45  0  72  

  Fonte: Diretoria de ensino- DEN/SEMED-SDC  

 TABELA 7  

 NUMERO DE ALUNOS INCLUÍDOS EM TURMAS REGULARES.  

ANO  ESTADUAL   MUNICIPAL   PRIVADA   

2013  33  10  0  



  
Estado do Pará  

Prefeitura Municipal de São Domingos do Capim  
CNPJ- 05.193.115/0001-63  

ASSESSORIA JURÍDICA  
 

Endereço: Avenida Lauro Sodré nº 206, Bairro Centro-CEP 68635-000  

2014  35  30  0  

2015  29  45  0  

Fonte: Diretoria de ensino- DEN/SEMED-SDC  

  

ESTRATÉGIAS:  

  

4.1) contabilizar e/ou informar, para fins de recebimento de recursos do Fundo de 

Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 

Profissionais da Educação - FUNDEB, as matrículas dos  estudantes da educação 

regular da rede pública que recebam atendimento educacional especializado 

complementar e suplementar, sem prejuízo do cômputo dessas matrículas na educação 

básica regular, e as matrículas efetivadas, conforme o censo escolar mais atualizado, 

na educação especial oferecida em instituições comunitárias, confessionais ou 

filantrópicas sem fins lucrativos, conveniadas com o poder público e com atuação 

exclusiva na modalidade, nos termos da Lei no11.494, de 20 de junho de 2007;  

4.2) promover, no prazo de vigência deste PME, a universalização do atendimento 

escolar à demanda manifesta pelas famílias de crianças de 0 (zero) a 3 (três) anos com 

deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou 

superdotação;   

4.3) implantar e ampliar, em parceria com o Estado e União, durante a vigência do PME, 

no mínimo 15% (quinze por cento) de salas com recursos multifuncionais e fomentar 

formação continuada de professores para o atendimento educacional especializado nas 

escolas urbanas, do campo e de comunidades quilombolas;  

4.4) garantir atendimento educacional especializado em salas de recursos 

multifuncionais, classes, escolas ou serviços especializados, públicos ou conveniados, 

nas formas complementar e suplementar, a todos alunos com deficiência, transtornos 

globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, matriculados na rede 

pública de educação básica, conforme necessidade identificada por meio de avaliação, 

ouvidos a família e o aluno;  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2007/Lei/L11494.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2007/Lei/L11494.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2007/Lei/L11494.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2007/Lei/L11494.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2007/Lei/L11494.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2007/Lei/L11494.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2007/Lei/L11494.htm
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4.5) estimular e firmar parcerias com Estado e União para a criação de centros 

multidisciplinares de apoio, pesquisa e assessoria, articulados com instituições 

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

pedagogia e psicologia, para apoiar o trabalho dos professores da educação básica 

com os alunos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas 

habilidades ou superdotação;  

4.6) implantar, manter e ampliar, em parceria com estado e União, programas 

suplementares que promovam a acessibilidade nas instituições públicas, para garantir 

o acesso e a permanência dos alunos com deficiência por meio da adequação 

arquitetônica, da oferta de transporte acessível e da disponibilização de material 

didático próprio e de recursos de tecnologia assistiva, assegurando, ainda, no contexto 

escolar, em todas as etapas, níveis e modalidades de ensino, a identificação dos alunos 

com altas habilidades ou superdotação;  

4.7) garantir a oferta de educação bilíngue, em Língua Brasileira de Sinais - LIBRAS 

como primeira língua e na modalidade escrita da Língua Portuguesa como segunda 

língua, aos alunos surdos e com deficiência auditiva de 0 (zero) a 17 (dezessete) anos, 

bem como a estudantes adultos;  

4.8) garantir, a oferta de educação inclusiva, vedada a exclusão do ensino regular sob 

alegação de deficiência e promovida a articulação pedagógica entre o ensino regular e 

o atendimento educacional especializado;  

4.9) fortalecer o acompanhamento e o monitoramento do acesso à escola e ao 

atendimento educacional especializado, bem como da permanência e do 

desenvolvimento escolar dos alunos com deficiência, transtornos globais do 

desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação beneficiários de programas de 

transferência de renda, juntamente com o combate às situações de discriminação, 

preconceito e violência, com vistas ao estabelecimento de condições adequadas para 

o sucesso educacional, em colaboração com as famílias e com os órgãos públicos de 

assistência social, saúde e proteção à infância, à adolescência e à juventude;  
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4.10) fomentar e/ou contribuir com pesquisas voltadas para o desenvolvimento de 

metodologias, materiais didáticos, equipamentos e recursos de tecnologia assistiva, 

com vistas à promoção do ensino e da aprendizagem, bem como das condições de 

acessibilidade dos estudantes com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento 

e altas habilidades ou superdotação;  

4.11) contribuir para o desenvolvimento de pesquisas interdisciplinares para subsidiar 

a formulação de políticas públicas intersetoriais que atendam as especificidades 

educacionais de estudantes com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e 

altas habilidades ou superdotação que requeiram medidas de atendimento 

especializado;  

4.12) promover a articulação intersetorial entre órgãos e políticas públicas de saúde, 

assistência social e direitos humanos, em parceria com as famílias, com o fim de 

desenvolver modelos de atendimento voltados à continuidade do atendimento escolar, 

na educação de jovens e adultos, das pessoas com deficiência e transtornos globais 

do desenvolvimento com idade superior à faixa etária de escolarização obrigatória, de 

forma a assegurar a atenção integral ao longo da vida;  

4.13) apoiar a ampliação das equipes de profissionais da educação para atender à 

demanda do processo de escolarização dos estudantes com deficiência, transtornos 

globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, garantindo em 

parceria com Estado e União a oferta de professores do atendimento educacional 

especializado, profissionais de apoio ou auxiliares, tradutores e intérpretes de Libras, 

guias-intérpretes para surdos-cegos, professores de Libras, prioritariamente, surdos, e 

professores bilíngues;  

4.14) definir, até o terceiro ano de vigência deste PME, indicadores de qualidade e 

política de avaliação e supervisão para o funcionamento de instituições públicas e 

privadas que prestam atendimento a alunos com deficiência, transtornos globais do 

desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação;  

4.15) obter, anualmente, a partir da aprovação desta lei, por iniciativa da secretaria 

municipal de Educação, em parceria com a secretaria municipal de saúde e secretaria 
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municipal de assistência social, junto aos órgãos oficiais de pesquisas e a família, 

informação detalhada sobre o perfil das pessoas com deficiência, transtornos globais 

do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação de 0 (zero) a 17 (dezessete) 

anos;  

4.16) promover parcerias com instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas 

sem fins lucrativos, conveniadas com o poder público, visando a ampliar as condições 

de apoio ao atendimento escolar integral das pessoas com deficiência, transtornos 

globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação matriculadas nas 

redes públicas de ensino;  

4.17) promover parcerias com instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas 

sem fins lucrativos, conveniadas com o poder público, com o intuito de ampliar a oferta 

de formação continuada e a produção de materiais didáticos acessíveis, necessários 

ao pleno acesso, participação e aprendizagem dos estudantes com deficiência, 

transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação 

matriculados na rede pública de ensino;  

4.18) promover parcerias com instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas 

sem fins lucrativos, conveniadas com o poder público, a fim de favorecer a participação 

das famílias e da sociedade na construção do sistema educacional inclusivo  

  

Meta 05 - ALFABETIZAR TODAS AS CRIANÇAS, NO MÁXIMO, ATÉ O FINAL DO 3º 

(TERCEIRO) ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE A VIGÊNCIA DESTE 

PME.  

  

ANÁLISE SITUACIONAL  

  

A presente meta integra o Plano municipal de Educação de são domingos do 

capim para o decênio 2015-2025, pois se refere a um nível educacional de 

responsabilidade compartilhada entre o Município, Estado e a União. Nesse sentido, o 

município deve contar com a atuação suplementar e/ou colaborativa do Estado e da 
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União para o atendimento das metas nacionalmente estabelecidas pela Lei nº 

13.005/2014, PNE.  

O processo de alfabetização das crianças brasileiras tem sido apontado por 

muitos pesquisadores como um dos grandes problemas educacionais de nosso país. 

Durante décadas, vivenciamos o fracasso das instituições de ensino em cumprir com a 

missão de alfabetizar as crianças. Esse fracasso é evidenciado pelas pesquisas que 

são publicadas e identificam os inúmeros problemas recorrentes no processo de 

alfabetização de crianças nas escolas públicas brasileiras. Para autores como Soares 

(2013), nosso país está mais uma vez vivenciando momentos de mudanças, resultante 

dos graves problemas na base da formação educacional, ou seja, no processo de 

alfabetização das crianças.   

Apesar dos sutis avanços percebidos na educação, no Brasil, a escola enfrenta 

em seus dia a dia grandes entraves para superar os péssimos resultados da 

alfabetização de crianças. Esses problemas são inúmeros e perpassam os limites da 

escola. A sociedade brasileira é marcada pela insatisfação quanto aos resultados 

obtidos por nossos alfabetizadores, pelo completo descaso do poder público que, 

durante décadas afins, finge não ver fracasso da escola em alfabetizar seus alunos, 

pelo descredito das famílias que colocam na escola a esperança de ver seus filhos 

plenamente desenvolvidos, fugindo dessa marca negra que é o analfabetismo.   

Nesse contexto, fica evidente que nosso país precisa tomar uma atitude com 

relação às práticas e/ou aos processos educacionais. É necessário rever as ações e 

discutidas novas teorias e métodos/práticas para o processo de alfabetização. Além 

disso, é preciso rever as condições em que se praticam as ações de alfabetização nos 

contextos escolares, de Norte a Sul do Brasil. Pois apesar da implementação de novas 

práticas e/ou metodologias para se alfabetizar, que de certa forma renovam as 

esperanças de todos os envolvidos no processo de escolarização, os resultados ainda 

deixam a desejar. Portanto, é fundamental ir além da inserção de novas concepções 

sobre o que verdadeiramente se refere a essa importante etapa da formação dos seres 

humanos. Seja alfabetização ou letramento, precisamos acima de tudo reconhecer que 
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grande parte de nossos estudantes estão concluindo as séries/anos iniciais do ensino 

fundamental sem aprender a ler e escrever. A consequência dessas incapacidades é 

carregada pelos alunos durante toda sua vida estudantil.   

Atualmente, como forma de superar esses entraves, o Brasil programou nos 

últimos anos uma série de medidas para combater as dificuldades vivenciadas no 

processo de alfabetização das crianças, na rede pública de ensino. Essas medidas, por 

serem efetivadas nacionalmente, trazem para o cenário educacional o processo de 

sistematização de ações, em que o Governo Federal, Estadual e Municipal, deve unir 

forças e firmar pactos que garantam avanços, no que diz respeito ao ato de alfabetizar 

as crianças brasileiras dentro do tempo considerado pelos especialistas com ideal para 

o seu desenvolvimento estudantil. Dentre as ações estabelecidas para superar 

nacionalmente esse problema podemos citar:  

A 1ª (PRIMEIRA) ação foi a ampliação do Ensino Fundamental de Nove Anos; instituído 

pela Lei n.º 11.274/2006. Essa lei estabelece que as crianças iniciem mais cedo seu 

processo formal de alfabetização, ou seja, toda criança ingressa no ensino fundamental 

aos seis anos de idade, portanto, um ano antes do garantido do que se praticava 

anteriormente;   

A 2ª (SEGUNDA) ação refere-se ao Compromisso Todos pela Educação, firmado entre 

União, Estados, Distrito Federal e Municípios, instituído pelo Decreto n.º 6.094, de 24 

de abril de 2007. Com esse compromisso todos os entes federados assumem a 

responsabilidade de alfabetizar todas as crianças até oito anos de idade. Criando 

também elementos avaliativos para aferir o grau de alfabetização nessa faixa etária;  A 

3ª (TERCEIRA) ação refere-se à instituição do Pacto Nacional da Alfabetização na 

Idade Certa PNAIC, criado pela Portaria nº 867, de 4 de julho de 2012. Esse pacto 

objetiva fortalecer o compromisso assumido pelos entes federados através (Decreto n.º 

6.094/2007). Esse passo importante para superar os problemas relacionados ao 

processo de alfabetização das crianças brasileiras deve receber a adesão e 

responsabilidade de todos os entes federados com relação a: 1) formação dos 

professores alfabetizadores; 2) fornecimento de materiais didático-pedagógicos; 3) 
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avaliação da alfabetização; 4) assim como, estimular o processo de gestão, mobilização 

e controle social.   

Neste contexto, São Domingos do Capim, apresenta uma situação desafiadora 

relativa à meta 5 do Plano Nacional de Educação, instituído pela Lei nº 13.005/2014. O 

Município apresenta um quadro histórico aquém da realidade do país, estes dados 

estatísticos de distorção idade-série que obrigam o município a adotar medidas sérias 

para corrigir o fluxo negativo, como se observa no gráfico a seguir:  

  

GRÁFICO 13  

DISTORÇÃO IDADE-SÉRIE NAS ESCOLAS PÚBLICAS DE SÃO  

DOMINGOS DO CAPIM EM 2013  

  
 Fonte: Inep, 2013. Organizado por Meritt, 2014. Disponível em http://www.qedu.org.br/cidade/3411-saodomingos-do-

capim/distorcao-idade-serie? Acesso em 20/05/15  
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Portanto, as ações implementadas pela Lei n.º 11.274/2006, pelo Decreto n.º 

6.094, de 24 de abril de 2007, e principalmente pela Portaria nº 867, de 4 de julho de 

2012. Podem possibilitar ao município superar a deficiência educacional, referente ao 

processo de alfabetização das crianças. O gráfico a seguir demonstra que o município 

está perto de garantir o acesso aos alunos nessa faixa etária.   

GRÁFICO 14  

DEMONSTRATIVO DE ATENDIMENTO ESCOLA POR FAIXA ETÁRIA  

  

Fonte http://www.foradaescolanaopode.org.br/exclusao-escolar-por-municipio/PA/1507201-S%C3%A3o_Domingos_do_Capim   

  

De acordo com os dados presentados no gráfico, o município apresenta 

percentuais de atendimentos relativamente próximos às medias do estado. Entretanto, 

quando no referimos as taxas de analfabetismo os dados são assustadores, 

principalmente da população acima de 10 anos de idade, como podemos verificar a 

seguir:  GRÁFICO 15  

 
Fonte: http://www.deepask.com/goes?page=sao-domingos-do-capim/PA-Confira-a-taxa-de-analfabetismo-no-seu-municipio  
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Diante desse quadro, o PNAIC, se apresenta como uma das possibilidades para 

solucionar esse problema crônico da educação no município e que atormenta a várias 

décadas os professores alfabetizadores. São Domingos aderiu ao pacto nacional de 

alfabetização na idade certa, em 2012. No ano seguinte os professores alfabetizadores 

começaram a receber orientações pedagógicas e acompanhamento dos orientadores 

de estudos, seguindo as orientações nacionais do PNAIC. Em 2013 e 2014 o município 

apresentava o seguinte quadro:  

  

TABELA 8  

QUADRO DE ORIENTADORES DE ESTUDO E PROFESSORES  

ALFABETIZADORES VINCULADOS AO PNAIC E FORA DO PNAIC  

  

ANO   

  

ORIENTADORES  

DE ESTUDOS  

PROFESSORES  

ALFABETIZADORES  

VINCULADOS AO  

PNAIC  

PROFESSORES  

ALFABETIZADORES  

FORA AO PNAIC  

2013  06  160  23  

2014  06  140  03  

Fonte: Diretoria de ensino-DEN/SEMED-SDC   

Esses professores alfabetizadores que receberam orientações e 

acompanhamento, por parte do PNAIC. Representam cerca de, 30,42% do total de 

professores vinculados na rede pública de educação básica. Esse processo de 

formação contribuiu para uma moderada melhoria nos números gerais da educação em 

São Domingos do Capim. Ressaltando que esses alfabetizadores receberam 

formações na área de linguagem e matemática.  

O percentual de unidades de ensino que participaram das atividades do Pacto 

Nacional pela Alfabetização na Idade certa, foi de aproximadamente 98%. Isso significa 

dizer que o município atingiu com essas formações todas as regiões do território. 

Entretanto, mesmo reconhecendo a necessidade de mudança do atual quadro 



  
Estado do Pará  

Prefeitura Municipal de São Domingos do Capim  
CNPJ- 05.193.115/0001-63  

ASSESSORIA JURÍDICA  
 

Endereço: Avenida Lauro Sodré nº 206, Bairro Centro-CEP 68635-000  

educacional em nível de Brasil, temos professores que se recusam a participar dos 

momentos de formação. Com isso, eliminam as possibilidades dos estudantes 

desenvolverem plenamente seus potenciais. Em 2014, temos registros de escolas em 

que os alfabetizadores do 1º, 2º e 3º ano do ensino fundamental não participaram das 

formações. Consequentemente o desempenho dos estudantes puxam as estatísticas 

municipais para baixo. Esses entraves apontam que São Domingos do Capim tem um 

complicado desafio para melhorar qualitativamente a educação sistematizada oferecida 

para os estudantes nos três primeiros anos do ensino fundamental. Portanto, para 

passamos atender a presente meta cumprindo o que estabelece a Lei nº 13.005/201, o 

município deverá adotar as seguintes estratégias:   

  

ESTRATÉGIAS:  

  

5.1) estruturar, a partir de diagnostico anual, os processos pedagógicos de 

alfabetização, nos anos iniciais do ensino fundamental, articulando-os com as 

estratégias desenvolvidas na pré-escola, com qualificação e valorização dos 

professores alfabetizadores e com apoio pedagógico específico, sob a 

responsabilidade da SEMED e Conselho Municipal de Educação; a fim de garantir a 

alfabetização plena de todas as crianças;  

5.2) utilizar os dados oferecidos a partir dos instrumentos de avaliação nacional, 

estadual periódicos e específicos para aferir a alfabetização das crianças, aplicados a 

cada ano, bem como criar os respectivos instrumentos de avaliação e monitoramento, 

implementando medidas pedagógicas para alfabetizar todos os alunos até o final do 

terceiro ano do ensino fundamental;  

5.3) selecionar, certificar e implementar tecnologias educacionais para a alfabetização 

de crianças, assegurada a diversidade de métodos e propostas pedagógicas, bem 

como o acompanhamento dos resultados nos sistemas de ensino, devendo ser 

disponibilizadas, preferencialmente, como recursos educacionais abertos;  



  
Estado do Pará  

Prefeitura Municipal de São Domingos do Capim  
CNPJ- 05.193.115/0001-63  

ASSESSORIA JURÍDICA  
 

Endereço: Avenida Lauro Sodré nº 206, Bairro Centro-CEP 68635-000  

5.4) garantir o desenvolvimento de tecnologias educacionais e de práticas pedagógicas 

inovadoras que assegurem a alfabetização e favoreçam a melhoria do fluxo escolar e 

a aprendizagem dos alunos;  

5.5) apoiar a alfabetização de crianças do campo, quilombolas e de populações 

itinerantes, assegurando a produção de materiais didáticos específicos, desenvolver 

instrumentos pedagógicos e práticas que valorizem a identidade cultural das diversas 

comunidades;  

5.6) estimular iniciativas, em regime de colaboração, e parceria para formação inicial e 

continuada de professores para a alfabetização de crianças, com o conhecimento de 

novas tecnologias educacionais e práticas pedagógicas inovadoras, estimulando a 

articulação entre programas de pós-graduação stricto sensu e ações de formação 

continuada de professores para a alfabetização;  

5.7) assegurar, em parceria com estado e União, a alfabetização das pessoas com 

deficiência, considerando as suas especificidades, inclusive a alfabetização bilíngue de 

pessoas surdas;  

  

Meta 06- OFERECER EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL EM, PELO MENOS 5% 

DAS ESCOLAS PÚBLICAS, ATÉ O FINAL DA VIGÊNCIA DESTE PME.  

  

ANÁLISE SITUACIONAL  

  

A presente meta integra o PME, 2015-2025, pois se refere a um 

programa/modelo educacional em que as responsabilidades devem ser compartilhadas 

entre os entes federados. Nesse sentido, as parcerias firmadas a legislação 

educacional vigente são preponderantes para que o município, Estado e União atendam 

as metas nacionalmente estabelecidas pela Lei nº 13.005/2014, PNE. Vale ressaltar 

que de acordo com o artigo 12 da Resolução nº 04/2010 CNE/CEB, (Diretrizes 

Curriculares da Educação Básica):   
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Cabe aos sistemas educacionais, em geral, definir o programa de escolas de 

tempo parcial diurno (matutino ou vespertino), tempo parcial noturno, e tempo 

integral (turno e contra-turno ou turno único com jornada escolar de 7 horas, no 

mínimo, durante todo o período letivo), tendo em vista a amplitude do papel 

socioeducativo atribuído ao conjunto orgânico da Educação Básica, o que 

requer outra organização e gestão do trabalho pedagógico.   
§ 1º Deve-se ampliar a jornada escolar, em únicos ou diferentes espaços 

educativos, nos quais a permanência do estudante vincula-se tanto à 

quantidade e qualidade do tempo diário de escolarização quanto à diversidade 

de atividades de aprendizagens.   
§ 2º A jornada em tempo integral com qualidade implica a necessidade da 

incorporação efetiva e orgânica, no currículo, de atividades e estudos 

pedagogicamente planejados e acompanhados.  

  

Nesse sentido, a supracitada Resolução, estabelece como escola de tempo 

integral (ETI), aquela que oferta jornada escolar, igual ou superior a 7 (sete) horas 

diárias para todos os estudantes. Portanto, com carga horária anual de 

aproximadamente 600 (seiscentas) horas a mais do estabelecido como mínimo pela 

LDBEN. Nesse contexto de transformação, a ETI apresenta-se como alternativa que o 

estudante tem de se desenvolver de forma global. O espaço escolar se transforma em 

espaço de formação pra vida do aluno, pois oferece aos estudantes um novo patamar 

de referencial educacional, que agrega valores associados ao processo de valorização 

da identidade humana.  

A ETI vai muito além de oferecer ao estudante uma jornada educacional 

ampliada. Objetiva o pleno desenvolvimento humano, em que, além das disciplinas 

consideradas obrigatórias, os estudantes podem contar com disciplinas eletivas, que 

são escolhidas de acordo com seu objetivo, assim como atividades esportivas e 

culturais. Portanto, na matriz curricular de uma ETI, os estudantes recebem orientações 

de estudos específicos, são preparados visando o mundo do trabalho e participam de 

construção de um projeto de vida. Dessa forma é preciso pensar em todos os aspectos 

desse novo modelo de educação que exige dos professores/educadores dessas 

unidades de formação um grau de comprometimento e dedicação exclusiva. Nesse 

sentido devem ser estimulados e valorizados no sentido holístico.  
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Em são Domingos do Capim, a realidade encontra-se bastante distante do que 

estabelece a meta 6 (seis) do Plano Nacional de Educação. O município não tem nem 

uma unidade de educação de tempo integral. A partir de 2009, algumas unidades de 

ensino aderiram ao programa federal mais educação. Considerado por alguns 

estudiosos como o plano piloto para a implantação da educação em tempo integral 

estabelecida pelo PNE 2014-2024. Nesse sentido, não devemos confundir o programa 

que visa o tempo e os espaços educativos com o paradigma de ETI. A tabela a seguir 

mostra a disparidade de oferta de educação com jornada ampliada.  

  

TABELA 9  

  

PORCENTAGEM DE ESCOLAS PÚBLICAS E DE ALUNOS QUE  

PERMANECEM PELO MENOS 7HORAS EM ATIVIDADES ESCOLARES  

REGIÃO  ESCOLA  ALUNO  

Brasil   34,7  13,2  

Pará  15,7  7,7  

São Domingos do Capim  0,0  0,0  

                                                       Fonte: PEE-2015 e Diretoria de ensino-DEN/SEMED- SDC  

Ressaltamos que os dados apresentados, no quadro acima, não levam em 

consideração as escolas contempladas com o Programa Mais Educação nem 

quantidade de alunos atendidos pelas ações desse programa federal. Como podemos 

observar no quadro abaixo:  

  

TABELA 10  

  

QUANTIDADE DE ESCOLAS QUE OFERTAM ATIVIDADES DO PROGRAMA 

MAIS EDUCAÇÃO POR REDE.  

ANO  ESTADUAL  MUNICIPAL  

2012  02  19  



  
Estado do Pará  

Prefeitura Municipal de São Domingos do Capim  
CNPJ- 05.193.115/0001-63  

ASSESSORIA JURÍDICA  
 

Endereço: Avenida Lauro Sodré nº 206, Bairro Centro-CEP 68635-000  

2013  02  35  

2014  02  35  

                                                   Fonte: Secretaria escolar e Diretoria de Ensino-DEN/SEMED-SDC.  

Entretanto, não podemos considerar as atividades desenvolvidas pelas escolas, 

por meio das oficinas do programa como a efetivação dessa modalidade de educação, 

pois para ser considerada uma escola que oferta educação integral, ela deve ter seus 

alunos em jornada educacional diária igual ou superior a sete horas. Além disso, como 

já mencionamos anteriormente, o conceito de educação integral (ETI) tem a ver com 

um projeto que vai muito além da ampliação da carga horaria e dos espaços educativos. 

Esse fato provoca inquietude quando vemos dados estatísticos como os a seguir:  

 

 GRÁFICO 16  

 

PERCENTUAL DE ESCOLAS PÚBLICAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM 

MATRÍCULAS EM TEMPO INTEGRAL  

  

  
 Fonte:http://www.observatoriodopne.org.br/metas-pne/6-educacao-integral/indicadores. Acesso em 20/05/1015  
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Nesse comparativo, podemos observar as disparidades existentes entre o 

percentual de atendimento do Brasil ao Município, no que se refere às escolas de 

educação básica com matrículas em tempo integral. Ressaltando, ainda que esses 2%, 

segunda a supracitada fonte não condizem com os registros obtidos no DEN-  

SEMED. De acordo com o quadro acima, Brasil, Estado do Pará e o Município de São 

Domingos do Capim terão que avançar bastante para atingirem as seguintes metas 

definidas em seus respectivos planos de educação.  

  

  

ESTRATÉGIAS  

  

6.1) promover, com o apoio do Estado e da União, a oferta de Educação Básica Pública 

em tempo integral, por meio de atividades de acompanhamento pedagógico e 

multidisciplinares, inclusive culturais e esportivas, de forma que o tempo de 

permanência dos alunos na escola, ou sob sua responsabilidade, passe a ser igual ou 

superior a 7 (sete) horas diárias durante todo o ano letivo, com a ampliação progressiva 

da jornada de professores em uma única escola;  

6.2) instituir, em regime de colaboração, com Estado, União e entidades públicas e/ou 

privadas, programa de construção e/ou adequação de escolas, com padrão 

arquitetônico e de mobiliário adequado, para atendimento em tempo integral, 

prioritariamente, em comunidades pobres ou com crianças em situação de 

vulnerabilidade social;  

6.3) institucionalizar e manter, em regime de colaboração com o Estado e União, 

programa municipal de construção, ampliação e reestruturação das escolas públicas, 

por meio da instalação de quadras poliesportivas, laboratórios, inclusive de informática, 

espaços para atividades culturais, bibliotecas, auditórios, cozinhas, refeitórios, 

banheiros e outros equipamentos, bem como da produção de material didático e da 

formação de profissionais para a educação em tempo integral;  
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6.4) fomentar, através de ações educativas, a articulação da escola com os diferentes 

espaços educativos, culturais e esportivos e com equipamentos públicos, como centros 

comunitários, bibliotecas, praças, parques, museus, teatros, cinemas e planetários;  

6.5) estimular a oferta de atividades voltadas à ampliação da jornada escolar de alunos 

matriculados nas escolas da rede pública de educação básica, com parcerias das 

entidades privadas de serviço social vinculadas ao sistema sindical, de forma 

concomitante e em articulação com a rede pública de ensino;  

6.6) orientar e/ou coordenar a aplicação da gratuidade de que trata o art. 13 da Lei no 

12.101, de 27 de novembro de 2009, em atividades de ampliação da jornada escolar 

de alunos das escolas da rede pública de educação básica, de forma concomitante e 

em articulação com a rede pública de ensino;  

6.7) atender às escolas do campo e de comunidades quilombolas na oferta de educação 

em tempo integral, com base em consulta prévia e informada, considerando-se as 

peculiaridades locais;  

6.8) fomentara educação em tempo integral para pessoas com deficiência, transtornos 

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

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

complementar e suplementar ofertado em salas de recursos multifuncionais da própria 

escola ou em instituições especializadas;  

6.9) adotar, em parceria com secretarias executivas municipais e estaduais, 

movimentos e/ou organizações culturais, associações e artistas, medidas para otimizar 

o tempo de permanência dos alunos na escola, direcionando a expansão da jornada 

para o efetivo trabalho escolar, combinado com atividades recreativas, esportivas e 

culturais;   

  

Meta 07- FOMENTAR A QUALIDADE DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM TODAS AS 

ETAPAS E MODALIDADES, COM MELHORIA DO FLUXO ESCOLAR E DA 

APRENDIZAGEM DE MODO A ATINGIR AS MÉDIAS PROJETADAS PARA O IDEB, 

NO TERRITÓRIO MUNICIPAL:  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12101.htm#art13.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12101.htm#art13.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12101.htm#art13.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12101.htm#art13.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12101.htm#art13.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12101.htm#art13.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12101.htm#art13.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12101.htm#art13.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12101.htm#art13.
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IDEB  2015  2017  2019  2021  

Anos iniciais do ensino fundamental  3.7  4  4.4  4.7  

  

Anos finais do ensino fundamental  
4.4  4.6  4.9  5.2  

Ensino médio  3.5  4  4.2  4.4  

  

  

  

ANÁLISE SITUACIONAL  

  

Nesta meta não se leva em consideração apenas os dados quantitativos, mas 

estão diretamente relacionados à qualidade da oferta em educação, considerando-se o 

trabalho pedagógico desenvolvido e as condições necessárias para sua efetivação. 

Com a objetividade de aprimorar as políticas de avaliação o Instituto Nacional de 

Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP) criou, em 2007, um indicador 

de desempenho, o IDEB - Índice de Desenvolvimento da Educação Básica.  O IDEB 

transformou-se no indicador oficial da qualidade da educação básica oferecida em 

todas as dependências administrativas e, em razão disso, é adotado como indicador da 

meta da qualidade do ensino oferecido no brasil.   

O IDEB agrega ao enfoque pedagógico dos resultados das avaliações em larga 

escala do INEP a possibilidade de resultados sintéticos, que permitem traçar metas de 

qualidade educacional para os sistemas.  

Avaliando os dados do município de São Domingos do Capim-PA, percebe-se 

que os anos iniciais estão aproximando-se das metas intermediárias previstas, 

enquanto que os outros níveis encontram-se com resultados preocupantes e 

desalinhados das respectivas metas intermediárias de acordo com os quadros a seguir:  
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 TABELA 11  

  

4ªSÉRIE/5ºANO  

                                                                                                                                      

IDEB OBSERVADO             METAS PROJETADAS  

MUNICIPIO    
2009  

  
2011  

  
2013  

  
2009  

  
2011  

  
2013  

  
2015  

  
2017  

  
2019  

  
2021  

São  

Domingos 

do Capim  

  

2.4  

  

3.0  

  

2.8  

  

2.7  

  

3.2  

  

3.5  

  

3.7  

  

4.0  

  

4.4  

  

4.7  

                                                                                                              Fonte: Inep  

   

TABELA 12  

  

8ªSÉRIE/9ºANO  

  

                                IDEB OBSERVADO             METAS PROJETADAS  

  

MUNICIPIO  

  
2009  

  
2011  

  
2013  

  
2009  

  
2011  

  
2013  

  
2015  

  
2017  

  
2019  

  
2021  

São  

Domingos do 

Capim  

  

2.6  

  

2.8  

  

2.7  

  

3.3  

  

3.6  

  

4.0  

  

4.4  

  

4.6  

  

4.9  

  

5.2  

                                                                                                              Fonte: Inep  

  

As informações analisadas acima mostram que, São Domingos do Capim, ainda 

tem muito a percorrer para atingir a meta estabelecida pelo MEC até 2021. Para os 

anos iniciais do Ensino Fundamental, tem se observado um crescimento gradativo, mas 

deve-se aumentar o índice, visto que, o último resultado, relativo a 2013 ficou abaixo 

da meta projetada.   

Já em relação aos anos finais do ensino fundamental, percebe-se que o IDEB 

observado no município nunca alcançou ou aproximou-se das metas projetadas, a 

exemplo do último resultado relativo a 2013 que ficou abaixo das metas intermediárias.  
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Em relação ao Ensino Médio, o quadro é similar ao verificado relativamente aos anos 

finais do Ensino Fundamental, com o agravante que o desempenho obtido está ainda 

mais longe do esperado.   

Os indicadores de rendimento escolar igualmente evidenciam que em termos 

qualitativos o município de São Domingos do Capim terá que envidar vigorosos esforços 

para alcançar a meta prevista. Portanto, a secretaria municipal de educação e as 

direções escolares em geral devem atentar para os índices relacionados às taxas de 

rendimento apresentado por todas as etapas da educação básica como podemos 

observar a seguir:  

  

TABELA 13  

TAXA DE RENDIMENTO ESCOLAR POR ETAPA ESCOLAR DA  

EDUCAÇÃO BÁSICA  

  
Fonte: http://www.qedu.org.br/cidade/3411-sao-domingos-do-capim/taxas-rendimento  
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Os dados acima devem receber atenção especial por parte dos gestores, na hora 

de implementar políticas educacionais, para que as ações previstas no PME para o 

próximo decênio, possam garantir mudanças reais, no quadro educacional do 

município. Esses dados mostram que São Domingos do Capim deve traçar ações que 

contribua para a redução das taxas de reprovação e evasão escolar.   

Os estudantes das escolas públicas de educação básica não estão conseguindo 

se desenvolver, pois estão ficando muito abaixo do rendimento esperado para o nível 

ou modalidade em que se encontram. O rendimento dos alunos capimense em 

português e matemáticas é preocupante como podemos observar nos quadros a seguir:   

  

GRÁFICO 17  

  

RENDIMENTO DOS ALUNOS DO 5º E 9º ANO EM LÍNGUA PORTUGUESA DE  

2009 A 2013  
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GRÁFICO 18  

  

  

RENDIMENTO DOS ALUNOS DO 5º E 9º ANO EM MATEMÁTICA DE 2009 A 2013  
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Fonte: http://www.qedu.org.br/cidade/3411-sao-domingos-do-capim/taxas-rendimento  

  

Quanto ao processo de evolução do aprendizado dos estudantes, as escolas são 

submetidas à Prova Brasil, aplicadas aos alunos dos anos finais do ensino fundamental. 

Esse sistema de avalição utiliza a mesma escala (SAEB) para quantificar o nível do 

aprendizado, em cada uma das edições realizadas. Assim, é possível que cada 

município realize estudos comparativos de um ano para outro e busque alternativas que 

assegurem as melhorias necessárias ao crescimento dos índices apresentados. Além 

disso, podemos comparar a evolução dos alunos em nível de escolas, cidades, estados 

e Brasil. Os quadros a seguir trazem uma panorâmica do desempenho dos alunos do 

município em comparação as medias nacional e estadual.   
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GRÁFICO 19  

  

  

EVOLUÇÃO DO APRENDIZADO DOS ALUNOS DO 5º E 9º ANO EM LÍNGUA  

MATEMÁTICA DE 2009 A 2013  

  

  

  

Percebemos que de 2009 para 2011, houve crescimento de dois pontos 

percentuais e uma estagnação em 2013. Entretanto, quando comparamos com o 

percentual do Brasil, nus preocupamos, pois estamos muito abaixo da média. Se 

observarmos a média estadual, visualizamos uma oscilação de dois pontos percentuais 

para mais e para menos entre 2009 e 2013.  
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GRÁFICO 20  

  

EVOLUÇÃO DO APRENDIZADO DOS ALUNOS DO 5º E 9º ANO EM LÍNGUA  

PORTUGUESA DE 2009 A 2013  

  
http://www.qedu.org.br/cidade/3411-sao-domingos-do-capim/evolucao  

  

Os percentuais de língua portugueses mostram que de 2009 para 2011, houve 

queda de um ponto percentual, ou seja, caímos de 7% para 6%, e estagnamos em 

2013. Mas, mais uma vez o comparativo com o percentual do Brasil, causa preocupação 

e provoca reflexão sobre o tipo de educação que está sendo ofertado nas escolas de 

educação básica, no município. Pois, a média dos estudantes está muito abaixo da 

média nacional, assim como, da média alcançada pelo estado do Pará, apesar da 

oscilação entre 2009 e 2013.  

Os dados apresentados anteriormente colocam os estudantes do ensino 

fundamental em um nível de insuficiência, ou seja, esses estudantes não conseguem 

aprender os conhecimentos básicos para sua etapa e/ou nível de ensino. O que quer 

dizer que os estudantes de São Domingos do Capim apresentaram pouquíssimo 

aprendizado nos três anos observados. Por isso, é necessário pensar em um processo 

http://www.qedu.org.br/cidade/3411-sao-domingos-do-capim/evolucao
http://www.qedu.org.br/cidade/3411-sao-domingos-do-capim/evolucao
http://www.qedu.org.br/cidade/3411-sao-domingos-do-capim/evolucao
http://www.qedu.org.br/cidade/3411-sao-domingos-do-capim/evolucao
http://www.qedu.org.br/cidade/3411-sao-domingos-do-capim/evolucao
http://www.qedu.org.br/cidade/3411-sao-domingos-do-capim/evolucao
http://www.qedu.org.br/cidade/3411-sao-domingos-do-capim/evolucao
http://www.qedu.org.br/cidade/3411-sao-domingos-do-capim/evolucao
http://www.qedu.org.br/cidade/3411-sao-domingos-do-capim/evolucao
http://www.qedu.org.br/cidade/3411-sao-domingos-do-capim/evolucao
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de mudanças educacionais que ultrapasse as barreiras das recuperações de 

conteúdos. É preciso rever as ações educacionais realizadas, ano após ano, para que 

o município supere essa triste realidade de uma educação que não funciona.  

Como podemos observar a seguir.   

  

GRÁFICO 21  

  

PROPORÇÃO DE ALUNOS QUE APRENDERAM O ADEQUADO NA  

COMPETÊNCIA DE LEITURA E INTERPRETAÇÃO DE TEXTO ATÉ O 5º ANO, NA  

REDE PÚBLICA DE ENSINO, EM SÃO DOMINGOS DO CAPIM, NO BRASIL E NO 

PARÁ.  
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GRÁFICO 22  

  

PROPORÇÃO DE ALUNOS QUE APRENDERAM O ADEQUADO NA 

COMPETÊNCIA DE RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS ATÉ O 5º ANO, NA REDE 

PÚBLICA DE ENSINO EM SÃO DOMINGOS DO CAPIM, NO BRASIL E NO PARÁ.  

  

  
http://www.qedu.org.br/cidade/3411-sao-domingos-do-capim/compare  

  

Diante do exposto acima, São Domingos do Capim enfrenta um grande desafio 

para melhorar qualitativamente e quantitativamente a educação básica oferecida para 

os estudantes. Nesse sentido, para atender a presente meta traçada em consonância 

com o que estabelece a Lei nº 13.005/201, o PME, prever as seguintes estratégias:  
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ESTRATÉGIAS  

  

7.1) fomentar, diretrizes pedagógicas para a educação básica que garantam os direitos 

e os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento dos alunos, para cada ano do 

ensino fundamental e médio, respeitada a diversidade regional e local;  

7.2) assegurar que:  

a) no quinto ano de vigência deste PME, pelo menos 50% (cinquenta por cento) dos 

alunos do ensino fundamental e do ensino médio tenham alcançado nível suficiente de 

aprendizado em relação aos direitos e objetivos de aprendizagem e desenvolvimento 

de seu ano de estudo, e 30% (trinta por cento), pelo menos, o nível desejável;  

b) no último ano de vigência deste PME, que pelo menos 50% (cinquenta por cento) 

dos alunos, do ensino fundamental e do ensino médio, tenha alcançado nível suficiente 

de aprendizado, em relação aos direitos e objetivos de aprendizagem e 

desenvolvimento de seu ano de estudo, e 40% (quarenta por cento), pelo menos, o 

nível desejável;  

7.3) constituir, até o terceiro ano de vigência deste PME, um conjunto municipal de 

indicadores de avaliação institucional, com base no perfil do alunado e, do corpo de 

profissionais da educação, nas condições de infraestrutura das escolas, nos recursos 

pedagógicos disponíveis, nas características da gestão e em outras dimensões 

relevantes, considerando as especificidades das modalidades de ensino;  

7.4) fomentar processo contínuo de auto avaliação das escolas de educação básica, por 

meio da constituição de instrumentos de avaliação, que orientem as dimensões a serem 

fortalecidas, destacando-se a elaboração de planejamento estratégico, à melhoria 

contínua da qualidade educacional, a formação continuada dos profissionais da 

educação e o aprimoramento da gestão democrática;  

7.5) formalizar e executar o Plano de Ação Articulada (PAR) dando cumprimento às 

metas de qualidade estabelecidas para a educação básica pública e às estratégias de 
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apoio técnico e financeiro voltadas à melhoria da gestão educacional, à formação de 

professores e professoras e profissionais de serviços e apoio escolares, à ampliação e 

ao desenvolvimento de recursos pedagógicos e à melhoria e expansão da infraestrutura 

física da rede escolar;  

7.6) associar a prestação de assistência técnica financeira e pedagógicas à fixação de 

metas intermediárias para as unidades de ensino do território municipal, com IDEB 

abaixo da média nacional;  

7.7) aprimorar, continuamente, os instrumentos de avaliação da qualidade do ensino 

fundamental e médio, de forma a integrar o ensino de ciências nos exames aplicados 

nos anos finais do ensino fundamental, e incorporar o Exame Nacional do Ensino 

Médio, assegurada a sua universalização, ao sistema de avaliação da educação básica, 

bem como apoiar o uso dos resultados das avaliações nacionais pelas escolas e redes 

de ensino para a melhoria de seus processos e práticas pedagógicas; 7.8) desenvolver, 

até quinto ano de vigência deste PME, indicadores específicos de avaliação da 

qualidade da educação especial, bem como da qualidade da educação bilíngue para 

surdos;  

7.9) orientar as políticas educacionais de forma a buscar atingir as metas do IDEB, 

projetadas para cada unidade de ensino, diminuindo a diferença entre as escolas com 

os menores índices e a média nacional, até o último ano de vigência deste PME; 7.10) 

fixar, acompanhar e divulgar bienalmente os resultados pedagógicos dos indicadores 

do sistema nacional de avaliação da educação básica e do IDEB, relativos às escolas, 

às redes públicas de educação básica e aos sistemas de ensino da União, do Estado, 

e do Município, contextualizando esses resultados, com relação a indicadores sociais 

relevantes, como os de nível socioeconômico das famílias dos alunos, e a transparência 

e o acesso público às informações técnicas de concepção e operação do sistema de 

avaliação;  

7.11) divulgar e aplicar tecnologias educacionais para a educação infantil, o ensino 

fundamental e o ensino médio e incentivar práticas pedagógicas inovadoras que 
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assegurem a melhoria do fluxo escolar e a aprendizagem, assegurada a 

diversidade de métodos e propostas pedagógicas;  

7.12) garantir transporte gratuito de qualidade para todos os estudantes da educação 

do campo na faixa etária da 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 do Estado e da 

União proporcional às necessidades do Município, visando reduzir a evasão 

escolar e o tempo médio de deslocamento a partir de cada situação local;  

7.13) criar, até o final do primeiro ano de vigência do PME, uma coordenação de 

educação do campo, para desenvolver as ações educacionais direcionadas a 

esse público especifico. Assim como, realizar pesquisas de experiências 

alternativas de atendimento escolar para a população do campo que considerem 

as especificidades locais, apresentando os resultados nos fóruns ou eventos 

equivalentes;  

7.14) estimular, em parceria com o Estado e com a União, o processo de implantação, 

até o quinto ano de vigência deste PME, o acesso à rede mundial de 

computadores, em pelo menos 30% (trinta por cento) das unidades de ensino, 

elevando a relação computador/aluno nas escolas da rede pública de educação 

básica, possibilitando a utilização pedagógica das tecnologias da informação e 

da comunicação;   

7.15) assegurar apoio técnico a gestão escolar, garantindo a participação da 

comunidade escolar no planejamento e, na aplicação dos recursos, visando à 

ampliação da transparência e ao efetivo desenvolvimento da gestão democrática 

na rede pública de ensino;   

7.16) ampliar e/ou oferecer ações de atendimento ao aluno, em todas as etapas da 

educação básica, por meio de parcerias e programas suplementares de material 

didático-escolar, transporte, alimentação, assistência social e saúde;  

7.17) garantir, em parcerias com o Estado e a União, até o final de vigência deste  
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PME, a pelo menos 80% das escolas públicas de educação básica, o acesso à energia 

elétrica, abastecimento de água, banheiros biológicos com fossas sépticas e manejo 

dos resíduos sólidos;   

7.18) garantir até o fim da vigência do plano espaços adequados para a prática 

esportiva, a bens culturais e artísticos e a equipamentos e laboratórios de 

ciências, em pelo menos 25% das unidades de ensino, bem como garantir a 

acessibilidade às pessoas com deficiência;   

7.19) manter, em regime de colaboração com Estado e União, programa de 

reestruturação e aquisição de equipamentos para escolas públicas, visando à 

equalização das oportunidades educacionais;  

7.20) prover, até quinto ano de vigência do PME, fazendo manutenção permanente, 

equipamentos e recursos tecnológicos digitais para a utilização pedagógica no 

ambiente escolar, a pelo menos 10% das escolas públicas da educação básica, 

criando mecanismos para implementação das bibliotecas e brinquedotecas nas 

instituições educacionais e, até o final da vigência deste plano com acesso a 

redes digitais de computadores, inclusive a internet;  

7.21) informatizar, até o final do quinto ano de vigência do PME, pelo menos 30% (trinta 

por cento) a gestão das escolas públicas, assim como, sistematizar o processo 

de gestão da secretaria municipal de educação, oferecendo formação inicial e 

continuada para o pessoal técnico da secretaria de educação e/ou escolar;   

7.22) garantir, a partir do início da vigência deste PME, em parcerias com o Estado, 

União e Secretarias Executivas Municipais, ações estratégicas permanentes de 

combate à violência nas escolas, por meio de desenvolvimento de capacitação 

para os trabalhadores em educação, sensibilização e orientação para todos os 

seguimentos da comunidade escolar;  

7.23) garantir ações pedagógicas que contemplem o processo de inclusão e 

permanência na escola para adolescentes e jovens que se encontram em regime 

de liberdade assistida e em situação de rua, assegurando os princípios da Lei no 

8.069, de 13 de julho de 1990 - Estatuto da Criança e do Adolescente;  
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7.24) desenvolver currículos e propostas pedagógicas específicas para educação 

escolar para as escolas do campo e para as comunidades indígenas e 

quilombolas, de acordo com as Leis 10.639/2003 e 11.645/08, incluindo os 

conteúdos culturais correspondentes às respectivas comunidades e 

considerando o fortalecimento das práticas socioculturais e da língua materna de 

cada comunidade indígena, produzindo e disponibilizando materiais didáticos 

específicos, inclusive para os alunos com deficiência;  

7.25) mobilizar as famílias e setores da sociedade civil, em parceria com as áreas de 

saúde e assistência, articulando a educação formal com experiências de 

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

como responsabilidade de todos e de ampliar o controle social sobre o 

cumprimento das políticas públicas educacionais;  

7.26) promover a articulação dos programas da área da educação, no território 

municipal, com os de outras áreas, como saúde, trabalho e emprego, assistência 

social, esporte e cultura;  

7.27) mediar e fortalecer, articulações entre os órgãos responsáveis pelas áreas da 

saúde e da educação, o atendimento aos estudantes da rede escolar pública de 

educação básica por meio de ações de prevenção, promoção e atenção à saúde 

até o terceiro ano de vigência do PME;  

7.28) estabelecer parcerias, junto aos órgãos responsáveis pelas áreas da saúde 

ações efetivas voltadas para a promoção, prevenção, atenção e atendimento à 

saúde e à integridade física, mental e emocional dos profissionais da educação;  

7.29) promover, em parcerias com o Estado, União e movimentos e/ou organizações 

não governamentais, ações ligadas ao uso das artes, garantindo a formação de 

leitores, assim como, a capacitação dos profissionais da educação e agentes da 

comunidade para atuar como mediadores da leitura, respeitando as 

características peculiares das diferentes etapas do desenvolvimento e da 

aprendizagem;   
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7.30) promover em parceria com o Conselho Municipal de Educação e/ou órgão 

equivalente a regulação da oferta da educação básica pelas iniciativas públicas 

e privada, de forma a garantir a qualidade e o cumprimento da função social da 

educação;  

7.31 – estabelecer estratégias políticas e pedagógicas de estímulo às escolas que não 

atingirem as metas do IDEB, de modo a incentivar os profissionais da educação e a 

comunidade escolar.  

  

Meta 08 - ELEVAR A ESCOLARIDADE MÉDIA DA POPULAÇÃO A PARTIR DE 18 

(DEZOITO) ANOS, DE MODO A ALCANÇAR, NO MÍNIMO, 12 (DOZE) ANOS DE 

ESTUDO, NO ÚLTIMO ANO DE VIGÊNCIADO PME, PARA AS POPULAÇÕES DO 

CAMPO, IGUALAR A ESCOLARIDADE MÉDIA ENTRE NEGROS E NÃO NEGROS 

DECLARADOS AO IBGE.  

  

ANÁLISE SITUACIONAL  

  

A presente meta integra o plano municipal de educação decênio 2015-2025, pois 

traz para o centro das discussões e políticas educacionais de todo país, a dívida 

educacional do Brasil para com as populações menos favorecidas. É preciso 

estabelecer obrigações e traçar metas para diminuir essa dívida social, com isso, 

melhorar as condições de acesso e permanência dos cidadãos ao processo de 

escolarização, mudando esse quadro marcado pela desigualdade. Essa desigualdade 

é refletida de forma negativa na sociedade brasileira.  

Essas fomentações são oriundas da própria legislação brasileira, pois tanto a 

Constituição de 1988 quanto a LDBEN, Lei nº 9.394/96, fazem menção a necessidade 

de acelerar o processo de universalização do Ensino Fundamental, garantindo acesso, 

permanência e continuação do processo de escolarização. Isso significa dizer que, 

atualmente, é preciso ir além de universalizar o ensino fundamental. O Brasil através 
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das emendas constitucionais assegura o ingresso no sistema educacional mais cedo e 

estende esse atendimento em todas as etapas e modalidades educacionais.   

De acordo com IBGE, o nível de instrução da população brasileira de 10 anos ou 

mais de idade aumentou, entre os anos de 2000 a 2010. Consequentemente, a 

porcentagem de pessoas sem instrução, ou seja, aqueles com o nível fundamental 

incompleto ou sem qualquer instrução. Segundo o instituto, em 2000, esses números 

representavam aproximadamente 65,1% e 2010, baixou para 50,2%. Isso mostra certo 

crescimento, mas ainda, preocupa. Pois, apesar de ter registrado a maior queda na 

região Norte, a mesma tem o maior percentual entre todas as regiões brasileiras. Nesse 

sentido, São Domingos do Capim, contribui com esse triste quadro. Como podemos 

observar a seguir:  

GRÁFICO 23  

ESCOLARIDADE MÉDIA DA POPULAÇÃO ACIMA DE 15 ANOS EM  

2010  
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Fonte:http://www.educacao.mppr.mp.br/arquivos/File/dwnld/analfabetismo/dados_estatisticos/ 

populacao_analfabeta_por_municipio_brasil.  

  

  

GRÁFICO 24  

   

Fonte:http://www.educacao.mppr.mp.br/arquivos/File/dwnld/analfabetismo/dados_estatisticos/ 

populacao_analfabeta_por_municipio_brasil.  

  

De acordo com o censos de 1991 e de 2000, o Município de São Domingos do 

Capim apresentou os seguintes números relacionados a escolaridade da população 

acima de 15 anos.  
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GRÁFICO 25  

  

    
Fonte: http://www.deepask.com/goes?page=sao-domingos-do-capim/PA-Escolaridade:-Veja-o-nivel-deinstrucao-da-

populacao-do-seu-municipio acesso em 21/05/15  

Quando se compara a média de escolaridade da população de São Domingos 

do Capim com a do Brasil, da região Norte e do Estado do Pará, percebemos que a 

divida social é grande, pois o Município está entre os que apresentam o menor nível de 

escolarização do Estado. O quadro a seguir mostra justamente o comparativo entre as 

três macros regiões.  

  

  

  

  

  

  

  

http://www.deepask.com/goes?page=sao-domingos-do-capim/PA-Escolaridade:-Veja-o-nivel-de-instrucao-da-populacao-do-seu-municipio
http://www.deepask.com/goes?page=sao-domingos-do-capim/PA-Escolaridade:-Veja-o-nivel-de-instrucao-da-populacao-do-seu-municipio
http://www.deepask.com/goes?page=sao-domingos-do-capim/PA-Escolaridade:-Veja-o-nivel-de-instrucao-da-populacao-do-seu-municipio
http://www.deepask.com/goes?page=sao-domingos-do-capim/PA-Escolaridade:-Veja-o-nivel-de-instrucao-da-populacao-do-seu-municipio
http://www.deepask.com/goes?page=sao-domingos-do-capim/PA-Escolaridade:-Veja-o-nivel-de-instrucao-da-populacao-do-seu-municipio
http://www.deepask.com/goes?page=sao-domingos-do-capim/PA-Escolaridade:-Veja-o-nivel-de-instrucao-da-populacao-do-seu-municipio
http://www.deepask.com/goes?page=sao-domingos-do-capim/PA-Escolaridade:-Veja-o-nivel-de-instrucao-da-populacao-do-seu-municipio
http://www.deepask.com/goes?page=sao-domingos-do-capim/PA-Escolaridade:-Veja-o-nivel-de-instrucao-da-populacao-do-seu-municipio
http://www.deepask.com/goes?page=sao-domingos-do-capim/PA-Escolaridade:-Veja-o-nivel-de-instrucao-da-populacao-do-seu-municipio
http://www.deepask.com/goes?page=sao-domingos-do-capim/PA-Escolaridade:-Veja-o-nivel-de-instrucao-da-populacao-do-seu-municipio
http://www.deepask.com/goes?page=sao-domingos-do-capim/PA-Escolaridade:-Veja-o-nivel-de-instrucao-da-populacao-do-seu-municipio
http://www.deepask.com/goes?page=sao-domingos-do-capim/PA-Escolaridade:-Veja-o-nivel-de-instrucao-da-populacao-do-seu-municipio
http://www.deepask.com/goes?page=sao-domingos-do-capim/PA-Escolaridade:-Veja-o-nivel-de-instrucao-da-populacao-do-seu-municipio
http://www.deepask.com/goes?page=sao-domingos-do-capim/PA-Escolaridade:-Veja-o-nivel-de-instrucao-da-populacao-do-seu-municipio
http://www.deepask.com/goes?page=sao-domingos-do-capim/PA-Escolaridade:-Veja-o-nivel-de-instrucao-da-populacao-do-seu-municipio
http://www.deepask.com/goes?page=sao-domingos-do-capim/PA-Escolaridade:-Veja-o-nivel-de-instrucao-da-populacao-do-seu-municipio
http://www.deepask.com/goes?page=sao-domingos-do-capim/PA-Escolaridade:-Veja-o-nivel-de-instrucao-da-populacao-do-seu-municipio
http://www.deepask.com/goes?page=sao-domingos-do-capim/PA-Escolaridade:-Veja-o-nivel-de-instrucao-da-populacao-do-seu-municipio
http://www.deepask.com/goes?page=sao-domingos-do-capim/PA-Escolaridade:-Veja-o-nivel-de-instrucao-da-populacao-do-seu-municipio
http://www.deepask.com/goes?page=sao-domingos-do-capim/PA-Escolaridade:-Veja-o-nivel-de-instrucao-da-populacao-do-seu-municipio
http://www.deepask.com/goes?page=sao-domingos-do-capim/PA-Escolaridade:-Veja-o-nivel-de-instrucao-da-populacao-do-seu-municipio
http://www.deepask.com/goes?page=sao-domingos-do-capim/PA-Escolaridade:-Veja-o-nivel-de-instrucao-da-populacao-do-seu-municipio
http://www.deepask.com/goes?page=sao-domingos-do-capim/PA-Escolaridade:-Veja-o-nivel-de-instrucao-da-populacao-do-seu-municipio
http://www.deepask.com/goes?page=sao-domingos-do-capim/PA-Escolaridade:-Veja-o-nivel-de-instrucao-da-populacao-do-seu-municipio
http://www.deepask.com/goes?page=sao-domingos-do-capim/PA-Escolaridade:-Veja-o-nivel-de-instrucao-da-populacao-do-seu-municipio
http://www.deepask.com/goes?page=sao-domingos-do-capim/PA-Escolaridade:-Veja-o-nivel-de-instrucao-da-populacao-do-seu-municipio
http://www.deepask.com/goes?page=sao-domingos-do-capim/PA-Escolaridade:-Veja-o-nivel-de-instrucao-da-populacao-do-seu-municipio
http://www.deepask.com/goes?page=sao-domingos-do-capim/PA-Escolaridade:-Veja-o-nivel-de-instrucao-da-populacao-do-seu-municipio


  
Estado do Pará  

Prefeitura Municipal de São Domingos do Capim  
CNPJ- 05.193.115/0001-63  

ASSESSORIA JURÍDICA  
 

Endereço: Avenida Lauro Sodré nº 206, Bairro Centro-CEP 68635-000  

GRÁFICO 26  

  

  

  

Portanto, a implementação dos planos de educação nas três esferas 

governamentais pode reverter esse quadro. Somente ações de responsabilidades 

compartilhadas entre os entes federados sortirá o efeitos desejado no que se refere a 

elevação da média de escolarização da população brasileira. Nesse sentido, o presente 

PME, apresenta estratégias consonantes com as estabelece na Lei nº  

13.005/201.  

  

ESTRATÉGIAS  

  

8.1) criar ações pedagógicas que utilizem programas e tecnologias educacionais para 

a correção do fluxo, através do processo de acompanhamento individualizado, para 

recuperação e progressão parcial dos estudantes com rendimento escolar defasado, 

considerando as peculiaridades das populações locais;  

8.2) garantir acesso e permanência a modalidade e/ou programas de educação de 

jovens e adultos aos cidadãos que estejam fora da escola e com defasagem idadesérie, 

criando estratégias que assegurem a continuidade da escolarização, após a 

alfabetização inicial;  
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8.3) viabilizar, em parceria com as instituições educacionais, acesso gratuito a exames 

de certificação da conclusão dos ensinos fundamental e médio, de acordo com a 

legislação vigente;  

8.4) construir, através de convenio com o estado e com a união, e em parceria com as 

IES e instituições tecnológicas, até quinto ano de vigência do PME, pelo menos uma 

unidade de educação profissional técnica;  

8.5) firmar parcerias, com entidades privadas de serviço social e/ou vinculadas ao 

sistema sindical, para oferta gratuita de formação profissional técnica para os alunos, 

regularmente matriculados na rede pública de ensino;   

8.6) promover, em parceria com as secretarias municipais de saúde e de assistência 

social, o monitoramento do acesso à escola dos cidadãos com mais de 18 anos, 

identificando motivos de absenteísmo e com a colaboração do Estado e da União 

implementar ações especificas para a elevação da frequência escolar e de apoio à 

aprendizagem;  

8.7) realizar ações de busca ativa dos cidadãos, com mais de 18 anos fora da escola, 

em parceria com as áreas de assistência social, saúde e proteção à juventude, de modo 

a estimular o ingresso e a permanência na rede pública regular de ensino;  

  

Meta 09 - ELEVAR A TAXA DE ALFABETIZAÇÃO DA POPULAÇÃO COM 15 

(QUINZE) ANOS OU MAIS PARA 85% (OITENTA E CINCO POR CENTO) ATÉ 2020 

E, ATÉ O FINAL DA VIGÊNCIA DESTE PME, ERRADICAR O ANALFABETISMO 

ABSOLUTO E REDUZIR EM 50% (CINQUENTA POR CENTO) A TAXA DE 

ANALFABETISMO FUNCIONAL.  

  

  

ANÁLISE SITUACIONAL  

  

Está meta integra o Plano Municipal de Educação do Município de São Domingos 

do Capim- 2015-2025, como forma de reparação da gigantesca dívida social, presente 
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durante décadas/séculos para os cidadãos brasileiros, residentes em seu território. Por 

isso, é preciso adotar uma postura firme e estabelecer políticas educacionais coerentes 

para que a diretriz de erradicar o analfabetismo seja atingida.   

A meta 09 (nove) deste plano pactua com a esperança da sociedade brasileira 

de erradicar, definitivamente essa dívida social que acompanha o Brasil, desde seus 

primórdios. Nesse sentido, o município deve empenhar esforços para conseguir, dentro 

da vigência desta lei, eliminar de forma definitiva essa vergonhosa situação. Para isso, 

é necessário atuar em regime de colaboração com união e Estado para melhorar as 

condições de acesso e permanência dos cidadãos ao processo de escolarização, em 

todos os níveis e modalidades.   

Os dados oficiais mostram que São Domingos do Capim tem um grande número 

de pessoas com mais de 15 anos, que são analfabetos. De acordo com o IBGE, em 

2010, aproximadamente 3.794 pessoas eram analfabetos. Isso equivale a cerca de 

12,71% da população residente no município. Esses dados são apresentados nos 

quadros a seguir.  

  

GRÁFICO 27  

                                                                                                         

  

 
Fonte:http://www.educacao.mppr.mp.br/arquivos/File/dwnld/analfabetismo/dados_estatisticos/ 

populacao_analfabeta_por_municipio_brasil.  
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GRÁFICO 28  

                                                                                                         

  

Fonte:http://www.educacao.mppr.mp.br/arquivos/File/dwnld/analfabetismo/dados_estatisticos/ 

populacao_analfabeta_por_municipio_brasil.  

GRÁFICO 29                                                                                                  

   

  

Fonte:http://www.deepask.com/goes?page=Confira-a-evolucao-da-taxa-de-analfabetismo-noBrasil- 

acesso em 27/05/15  
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Quando analisamos o quadro evolutivo da população alfabetizada percebemos 

que houve uma redução de 57,16% das pessoas analfabetas entre os anos de 1991 e 

2010. Mesmo assim, a taxa de analfabetismo ainda é uma das maiores do estado. São 

domingos do capim apresentava uma taxa de 21,03% bem distante da média nacional 

que era de 9,37%.   

Apesar dos números mostrarem redução no quadro geral de analfabetismo no 

município, é possível constatar que as desigualdades históricas permanecem, seja ela 

entre regiões ou zonas (rural e Urbana) ou entre sexo, ou seja. Mas, entre homens e 

mulheres houve uma inversão de 1991 para 2000. Essa tendência de queda do 

analfabetismo entre as mulheres continua como podemos observar a seguir:  

  

  

  

  

  

  

GRÁFICO 30  

  

  
  

Fonte:http://www.educacao.mppr.mp.br/arquivos/File/dwnld/analfabetismo/dados_estatisticos/ 

populacao_analfabeta_por_municipio_brasil.  
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GRÁFICO 31  

 
Fonte:http://www.educacao.mppr.mp.br/arquivos/File/dwnld/analfabetismo/dados_estatisticos/ 

populacao_analfabeta_por_municipio_brasil.  

  

GRÁFICO 32  

  

  
Fonte:http://www.educacao.mppr.mp.br/arquivos/File/dwnld/analfabetismo/dados_estat 

isticos/populacao_analfabeta_por_municipio_brasil.  

  

http://www.educacao.mppr.mp.br/arquivos/File/dwnld/analfabetismo/dados_estatisticos/populacao_analfabeta_por_municipio_brasil
http://www.educacao.mppr.mp.br/arquivos/File/dwnld/analfabetismo/dados_estatisticos/populacao_analfabeta_por_municipio_brasil
http://www.educacao.mppr.mp.br/arquivos/File/dwnld/analfabetismo/dados_estatisticos/populacao_analfabeta_por_municipio_brasil
http://www.educacao.mppr.mp.br/arquivos/File/dwnld/analfabetismo/dados_estatisticos/populacao_analfabeta_por_municipio_brasil
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Portanto, essa meta elucida maior desafio a ser enfrentados por São Domingos 

do Capim no próximo decênio que é erradicar o analfabetismo no território municipal, 

melhorando qualidade da educação oferecida para aos cidadãos. Assim, este PME 

apresenta metas para garantir o que estabelece a Lei nº 13.005/201, o PME.  

  

ESTRATÉGIAS  

  

9.1) assegurar a oferta gratuita da educação de jovens e adultos a todos os que não 

tiveram acesso à educação básica, na idade própria;  

9.2) realizar diagnóstico dos jovens e adultos, com ensino fundamental e médio 

incompletos, para identificar a demanda ativa por vagas na educação de jovens e 

adultos;  

9.3) firmar/fortalecer parcerias entre a SEMED, SEMUS e SEMAS para a criação de um 

banco de dados contendo todas as informações e/ou estatísticas sobre o 

analfabetismo, implementando ações de alfabetização de jovens e adultos garantindo 

a continuidade da escolarização básica;  

9.4) realizar, anualmente a partir da aprovação desta lei, chamadas públicas regulares 

para educação de jovens e adultos, promovendo-se busca ativa em regime de 

colaboração entre o poder público, entidades religiosas e organizações da sociedade 

civil;  

9.5) instituir avaliação, por meio de exames específicos, que permita aferir o grau de 

alfabetização de jovens e adultos com mais de 15 (quinze) anos de idade, até o 

segundo ano de vigência do PME,  

9.6) garantir, em parceria com o Estado e com a União, ações de atendimento aos 

estudantes da educação de jovens e adultos por meio de programas suplementares de 

transporte, alimentação e saúde, inclusive atendimento oftalmológico e fornecimento 

gratuito de óculos, em parceria com a área da saúde e assistência social;  

9.7) estimular projetos inovadores na educação de jovens e adultos que visem ao 

desenvolvimento de modelos adequados às necessidades específicas desses alunos;  
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9.8) desenvolver, em parceria com a Secretaria de Estado de Trabalho Emprego e 

Renda (SETER) e Secretaria Municipal de Assistência Social (SEMAS), campanhas de 

sensibilização junto aos segmentos empregadores, públicos e privados, e os sistemas 

de ensino, para promover a compatibilização da jornada de trabalho dos empregados 

com a oferta das ações de escolarização;   

9.9) aderir e implementar programas de capacitação tecnológica da população jovem e 

adulta, direcionados para os segmentos com baixos níveis de escolarização formal e 

para os alunos com deficiência, através de tecnologias assistivas que favoreçam a 

efetiva inclusão social e produtiva desse público;  

9.10) firmar parcerias entre as secretarias executivas municipais para implementação 

de políticas públicas de jovens e adultos, de acordo com as necessidades dos idosos, 

com vistas à promoção de políticas de erradicação do analfabetismo, ao acesso a 

tecnologias educacionais e atividades recreativas, culturais e esportivas, valorizando e 

compartilhando os conhecimentos e experiência dos idosos;  

  

Meta 10 - APOIAR E/OU MANTER A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 

VOLTADO À CONCLUSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL E À FORMAÇÃO  

PROFISSIONAL INICIAL, ESTIMULANDO A CONCLUSÃO DA EDUCAÇÃO 

BÁSICA.  

  

ANÁLISE SITUACIONAL  

  

A presente meta compõe o Plano Municipal de Educação do Município de São 

Domingos do Capim- 2015-2025 como forma de garantir a todos aqueles cidadãos que 

não conseguiram estudar e/ou completar seus estudos na idade considerada ideal. 

Essa modalidade de ensino oferece ao Estado Brasileiro a possibilidade de pagar a 

dívida social para os cidadãos brasileiros. Nesse sentido, é preciso que todos os entes 

federados adotem posturas firmes e estabelecer políticas educacionais coerentes para 

garantir uma educação de jovens e adultos de qualidade para esse público especial.  
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Essa modalidade de ensino, de acordo com o artigo 37 da Lei 9394/96, se destina 

a todos que não tiveram acesso ou continuidade de estudos no ensino fundamental e 

médio na idade própria de acordo com a LDBEN.  

    

  §1º Os sistemas assegurarão gratuitamente aos jovens e aos adultos, que não 

puderam efetuar os estudos na idade regular, oportunidades educacionais 

apropriadas, consideradas as características do alunado, seus interesses, 

condições de vida e de trabalho, mediante cursos e exames.  

  §2º O Poder Público viabilizará e estimulará o acesso e a permanência do 

trabalhador na escola, mediante ações integradas e complementares entre si. 

Considerando o contingente de alunos que deixam a escola antes de concluir 

os estudos, por diversos motivos, percebe-se a necessidade da oferta de 

oportunidade de retorno de modo a garantir a escolarização e a oportunidade 

a todos os brasileiros como recomenda a Constituição de 1998 e a própria Lei 

de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB).  

  

Portanto, implementar políticas educacionais que garantam o acesso, 

permanência e o sucesso dos alunos de educação de Jovens e Adultos, nos respectivos 

sistemas educacionais é uma forma de corrigir a histórica justiça social. Nesse sentido, 

o município/secretaria municipal de educação deve empenhar esforços para que as 

ações e metas traçadas neste PME sejam atingidas em sua plenitude. Assim, o 

reconhecimento da educação de jovens e adultos, como um direito garantido a todos 

os cidadãos, responde as lutas pelo exercício da cidadania, ocorridas na sociedade 

brasileira nas últimas décadas.  

A Educação de Jovens e Adultos – EJA-, ofertada pelo município de são 

domingos do Capim, atende um número razoável de alunos. Essa modalidade de 

ensino é caracterizada por oscilações e por números preocupantes. Tanto a oferta 

quanto a qualidade do ensino ofertado são motivos de reflexões sobre essa educação 

no município. A queda de rendimento dos alunos, evasão e as ausências no dia a dia 

de sala de aula devem receber atenção especial dos gestores municipais e 
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educacionais. No gráfico a seguir podemos visualizar o histórico de matricula por 

dependência administrativa nos últimos três anos.  

  

  

GRÁFICO 33  

  

MATRÍCULA INICIAL POR DEPENDÊNCIA ADMINISTRATIVA  

 
                                                                            FONTE: Secretaria escolar e Diretoria de ensino DEN/ SEMED-SDC.  
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GRÁFICO 34  

  

ESTATÍSTICA DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DA REDE PUBLICA  

MUNICIPAL NO ANO DE 2013  

  

 
                                                                                     Fonte: Diretoria de ensino DEN/SEMED-SDC.  
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De acordo com os dados apresentados acima, a educação de jovens e adultos 

do município apresenta percentuais alarmantes. No ano de 2013, essa modalidade 

apresentou apenas 35,34% de aprovação; 24,74 de reprovação; 1,48% de alunos 

transferidos e incríveis 38,42% de evasão. Esses índices chamam atenção para a real 

necessidade de mudança nas políticas educacionais do município destinadas a esse 

público. Em 2014, os índices, dessa modalidade de ensino, continuaram apresentando 

as mesmas problemáticas. Como pode ser observado a seguir.  

  

GRÁFICO 35  

  

ESTATÍSTICA DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DA REDE PUBLICA  

MUNICIPAL NO ANO DE 2014  

  

  
Fonte: Diretoria de ensino DEN/ SEMED-SDC.  
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  Como podemos observar o município continuou apresentando problemas 

educacionais sérios, pois dos estudantes matriculados na EJA, em 2014, apenas 36, 

75% foram aprovados; 20,55% foram reprovados; 0,79% pediram transferência e 

41,89% desses estudantes evadiram. No breve comparativo dos números apresentado, 

nesses dois anos, constata-se que houve aumento de 1,41% de aprovação; queda de 

4,19% na reprovação, 0,69% nos pedidos de transferência e um aumento de 3,47% na 

evasão escolar. Por isso, é preciso promover um amplo debate com a sociedade e 

realizar estudos prévios sobre as reais necessidades dos estudantes de Educação de 

Jovens e Adultos do Município de São Domingos do Capim. Esse debate deve levar 

em consideração desde a revisão da matriz curricular da EJA, até as condições 

oferecidas pelo município tanto aos profissionais de educação quanto aos estudantes. 

Nesse sentido, o Plano Municipal de Educação 2015-2025, estabelece as seguintes 

estratégias para atingir o previsto na Lei  

13.005/2014.  

  

ESTRATÉGIAS  

  

10.1) ampliar as matrículas na educação de jovens e adultos, de modo a articular a 

formação inicial e continuada de trabalhadores com a educação profissional, 

objetivando a elevação do nível de escolaridade;  

10.2) estimular o processo de integração da educação de jovens e adultos com a 

educação profissional, em cursos planejados, considerando as especificidades das 

populações itinerantes, do campo e das comunidades quilombolas;  

10.3) estimular as oportunidades profissionais dos jovens e adultos com deficiência e 

baixo nível de escolaridade, por meio do acesso e permanência à educação articulada 

à educação profissional;  

10.4) estimular e aderir as ações do programa nacional de reestruturação e aquisição 

de equipamentos voltados à expansão e à melhoria da rede física de escolas públicas 
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que atuam na educação de jovens e adultos integrada à educação profissional, 

garantindo acessibilidade à pessoa com deficiência;  

10.5) estimular a diversificação curricular da educação de jovens e adultos, bem como, 

a produção de materiais didáticos, o acesso a equipamentos e laboratórios; inter-

relacionando a formação básica e a preparação para o mercado de trabalho; 10.6) 

estimular a formação continuada de docentes das redes públicas que atuam na 

educação de jovens e adultos articulada à educação profissional;  

10.7) apoiar/estimular, de acordo com a demanda do município, a oferta pública de 

formação inicial e continuada para trabalhadores articulada à educação de jovens e 

adultos, em regime de colaboração e com apoio de entidades públicas e/ou privadas 

de formação profissional vinculadas ao sistema sindical e de entidades sem fins 

lucrativos de atendimento à pessoa com deficiência, com atuação exclusiva na 

modalidade;  

10.8) incentivar e aderir ao programa nacional de assistência ao estudante, 

compreendendo ações de assistência social, financeira e de apoio psicopedagógico 

que contribuam para garantir o acesso, a permanência, a aprendizagem e a conclusão 

com êxito da educação de jovens e adultos articulada à educação profissional;  

10.9) 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.  

  

Meta 11- APOIAR E ESTIMULAR MATRÍCULA DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 

TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO, DE NO MÍNIMO 5% (CINCO POR CENTO), ATÉ O 

FINAL DA VIGÊNCIA DO PME, PRIMANDO PELA QUALIDADE DA OFERTA E 

PELA EXPANSÃO NO SEGMENTO PÚBLICO.  

  

ANÁLISE SITUACIONAL  
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A presente meta integra o Plano Municipal de Educação de São Domingos do 

Capim, 2015-2025, entretanto, refere-se a um nível educacional de responsabilidade 

do Estado e União, nesse sentido, caberá ao Município, atuação colaborativa para que 

a meta 11 estabelecida tanto no PNE, Lei nº 13.005/2014, quanto PEE, para o próximo 

decênio, seja atingida em sua plenitude.   

De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional-LDBEN,  

9394/96, estabelece que ensino médio, como última etapa da educação básica, deve 

atender ao processo de formação geral do estudante, e atendida essa formação poderá 

prepará-lo para o exercício de profissões técnicas.  O Parágrafo único do artigo 36-A 

estabelece que:  A preparação geral para o trabalho e, facultativamente, a habilitação 

profissional poderá ser desenvolvida nos próprios estabelecimentos de ensino médio 

ou em cooperação com instituições especializadas em educação profissional. Redação 

incluída pela Lei nº 11.741, de 2008. A LDBEN estabelece em seu artigo 36-B que, 

essa modalidade de educação será desenvolvida nas seguintes formas:   

I – articulada com o ensino médio;   
II– subsequente, em cursos destinados a quem tenha concluído o ensino 

médio.   
Parágrafo único. A educação profissional técnica de nível médio deverá 

observar:   
I – os objetivos e definições contidos nas diretrizes curriculares nacionais 

estabelecidas pelo Conselho Nacional de Educação;   
II – as normas complementares dos respectivos sistemas de ensino;  III – as 

exigências de cada instituição de ensino, nos termos de seu projeto 

pedagógico.    

  

No município de São Domingos do Capim o ensino médio profissional em 

qualquer forma ou modalidade está longe de se efetivar, pois existe uma única escola 

que oferece essa etapa da educação básica. Essa escola oferece o ensino médio na 

modalidade normal presencial e de tempo parcial. Algumas décadas atrás, São 

Domingos do Capim através das parcerias com o Governo Estadual ofertou o ensino 

médio profissional e/ou Educação Profissional, ofertada pelo Estado, através do 

Sistema de Organização Modular de Ensino. Os cursos ofertados eram de ensino Médio 
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formação em Magistério e Contabilidade. A oferta de vagas nesses cursos variava de 

acordo com a demanda de estudantes no município. Entretanto, nos últimos anos não 

houve matriculas nessa modalidade de educação no território municipal, como 

podemos observar na tabela a seguir:  

  

  

  

TABELA 15  

  

MATRÍCULA NA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO  

 
ANOS DE 2010 A 2015   

 

REDE ESTADULAL  REDE MUNICIPAL   REDE PRIVADA  

0  

  

0  

  

0  

  
Fonte: diretoria de ensino-DEN/SEMED-SDC  

  

Quando confrontamos a completa ausência da educação profissional técnica de 

nível médio em São Domingos do Capim com os números de matriculas de outros entes 

federados, percebemos o quanto o município está longe de contribuir para que a meta 

11 do PNE se concretize nas diversas regiões brasileiras.  

  

TABELA 16  

  

MATRÍCULA EM EDUCAÇÃO PROFISSIONAL TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO 

NO BRASIL, NO ESTADO DO PARÁ E EM SÃO DOMINGOS DO CAPIM.  

   

META NACIONAL PARA O PRÓXIMO DECÊNIO  
4.808.838 matrículas   
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BRASIL  ESTADO DO PARÁ   SÃO DOMINGOS DO CAPIM  

1.602.946   

  

88.898   

  

0.0  

  

Fonte: INEP/Censo Escolar da Educação Básica – 2013 E pee-2015  

  

Diante do exposto, garantir em uma educação profissional técnica de nível médio 

para os estudantes é o desafio traçado pelo Município neste PME. Como forma de 

garantir o pleno desenvolvimento dos alunos, assim como proporcionar a esses 

estudantes qualificação, aperfeiçoamento e especialização, por intermédio de parcerias 

que ofereçam estruturas adequadas. Nesse sentido, foram elaboradas as seguintes 

estratégias.  

  

ESTRATÉGIAS  

  

11.1) estimular a oferta de educação profissional técnica de nível médio, na rede pública 

estadual e privada de ensino;  

11.2) incentivar a matricula e a expansão da oferta de educação profissional técnica de 

nível médio na modalidade de educação a distância;  

11.3) estimular, a expansão e/ou criação do estágio na educação profissional técnica 

de nível médio e do ensino médio regular, de acordo com a legislação vigente;   

11.4) apoiar as ações de implementação de programas de reconhecimento de saberes 

para fins de certificação profissional em nível técnico;  

11.5) apoiar os sistemas de avaliação da qualidade da educação profissional técnica 

de nível médio, das redes escolares públicas e privadas;  

11.6) estimular o processo de atendimento do ensino médio gratuito integrado à 

formação profissional para as populações do campo e para as comunidades 

quilombolas, considerando suas peculiaridades;  
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11.7) estimular ações de incentivo a oferta de educação profissional técnica de nível 

médio para os estudantes com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e 

altas habilidades ou superdotação;  

11.8) fomentar a criação do sistema municipal de informação profissional, articulando a 

oferta de formação das instituições especializadas em educação profissional; a partir 

do levantamento de dados obtidos em entidades empresariais e sindicais;  

   

Meta 12- APOIAR E ESTIMULAR, A ELEVAÇÃO DA TAXA BRUTA DE MATRÍCULA 

NA EDUCAÇÃO SUPERIOR, EM CONSONÂNCIA COM AS POLÍTICAS ESTADUAL 

E NACIONAL EM VIGOR, DURANTE A VIGÊNCIA DESTE PME.  

  

Meta 13- ESTIMULAR A ELEVAÇÃO DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO SUPERIOR, 

FOMENTANDO A PROPORÇÃO DE MESTRES E DOUTORES DO CORPO 

DOCENTE EM EFETIVO EXERCÍCIO NO CONJUNTO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO 

SUPERIOR, NO TERRITÓRIO ESTADUAL.  

  

Meta 14- EM REGIME DE COLABORAÇÃO COM O ESTADO E UNIÃO, ELEVAR 

GRADUALMENTE O NÚMERO DE MATRÍCULAS NA PÓS-GRADUAÇÃO LATU  

SENSU E/OU STRICTO SENSU, DE MODO A ATINGIR, ATÉ O FINAL DE VIGÊNCIA 

DO PME, A TITULAÇÃO DE 20% DOS DOCENTES EFETIVOS.  

  

 ANÁLISE SITUACIONAL  

  

As metas destacadas acima integram o plano municipal de educação decênio 

2015-2025, porém contemplam o nível educacional de responsabilidade da União e 

estendida ao Estado através da universidade do Estado do Pará - UEPA, competindo 

ao Município de São domingos do Capim, operar em regime de colaboração, para 

efetivar as metas estabelecidas tanto no Plano Nacional de Educação quanto no Plano 

Estadual de Educação. Pois nacionalmente se reconhece a educação superior como 
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um direito fundamental que precisa ser desenvolvido e materializado neste na 

sociedade brasileira. As metas 12, 13 e 14 referem-se à educação superior, Nesse 

sentido, as análises situacionais serão promovidas de forma conjunta neste documento.   

Assegurar o processo de expansão do acesso à Educação Superior para todas 

as regiões brasileiras, como forma de universalizar a equidade é um gigantesco desafio 

para o Brasil. A sociedade brasileira precisa unir forças para aumentar o nível de 

escolaridade da população. É necessário fazer com que as universidades públicas 

cheguem até as regiões menos desenvolvidas. Nesse sentido, o paradigma a ser 

seguido e a efetivação do processo de interiorização das instituições superiores de 

ensino. Criando assim, a possibilidade de aumentar significativamente o número de 

vagas nas universidades e expandindo a oferta de cursos. Portanto, essas ações 

requerem urgência e são extremamente necessárias para que o país possa, 

verdadeiramente, efetivar as metas relacionadas à educação superior estabelecidas na 

Lei 13.005/2014. De acordo com os gráficos abaixo atingir as referidas metas não será 

tarefa fácil.  

 GRÁFICO 36  
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 Fonte: http://www.observatoriodopne.org.br/metas-pne/12-ensino-superior  

  

De acordo com os dados acima, as ações relacionadas a educação superior 

devem ser encaradas como prioridades nacional para o próximo decênio, pois essa 

dívida educacional e social é grande. O Brasil apresenta uma disparidade muito grande 

entre as regiões quando se refere à taxa de matricula e por que não dizer ao acesso ao 

ensino superior, isso fica evidente quando se visualiza os números da Região Norte ou 

de estados dessa região como é o caso do Estado do Pará.  

  

TABELA 17  

  

TAXA BRUTA DE MATRÍCULA NA EDUCAÇÃO SUPERIOR  

BRASIL  REGIÃO NORTE   ESTADO DO PARÁ  

30,3%   

  

  

  

25,3%  

   

  

19,1%   

  

  
Fonte: INEP/Censo Escolar da Educação Básica – 2013 E pee-2015  

  

O estado do Pará, apesar de ter a Universidade Federal do Pará – UFPA, que é 

considerada a maior universidade pública do norte e está entre as maiores do Brasil, 

apresenta percentuais muito abaixo do nacional. E o município de São Domingos do 

Capim contribui para o achatamento desse percentual. Quando nos referimos aos 

índices de escolarização na educação superior os percentuais do Estado do Pará de 

19,1% e do município de aproximadamente 1,33% compreendemos a necessidade da 

implementação de políticas educacionais consonantes com o que estabelece as metas 

12,13 e 14 do PNE-2014-2024.   

Quanto à meta que prevê a elevação da qualidade do ensino superior, mediante 

a ampliação da proporcionalidade de mestres e doutores do corpo docente em efetivo 

exercício. Requer ações sistematizadas, pois está previsto elevar para 75% (setenta e 
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cinco por cento), sendo, do total, no mínimo, 35% (trinta e cinco por cento) doutores.  

Tendo em vista, que o quadro atual no Brasil é de 69,5% de docentes. Atingir esses 

percentuais não será fácil como podemos observar no gráfico a seguir.  

  

GRÁFICO 37  

  

  

Portanto, reconhecidamente o passo fundamental para assegurar uma educação 

superior de qualidade, em todo o BRASIL, é possuir no quadro efetivo das instituições 

de ensino um bom quadro de professores, assim como, os demais profissionais 

envolvidos diretamente com o processo de formação. Nesse sentido, é preciso 

urgentemente aumentar a quantidade de mestres e doutores dentro das salas de aula 

das universidades e faculdades públicas do Brasil. Assim como na rede privada de 

educação superior. Com isso, com certeza o objetivo de garantir um ensino de 

qualidade para os estudantes brasileiros será alcançado. Entretanto, os gráficos abaixo 

mostram que a quantidade de títulos de mestrado e doutorado por ano no Brasil, na 

Região Norte e no Estado do Pará apontam para o não cumprimento das metas 

estabeleci na lei 13.005/2014.  
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GRÁFICO 38  

  

   
Fonte: coordenação de aperfeiçoamento de pessoal de nível superior (CAPES)2012 e PEE- 2014-2025.  

  

Dessa forma, assegurar uma educação superior de qualidade para os estudantes 

brasileiros é uma tarefa estabelecida nos Planos de Educação, Nacional- PNE, 

Estaduais-PEEs e municpais-PMEs. Como forma de corroborar com esse meta, foram 

elaboradas as seguintes estratégias.  
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ESTRATEGIAS META 12  

  

12.1) apoiar as ações de ampliação da oferta de vagas, na educação superior, da rede 

federal e estadual e/ou privada, estimulando o processo de expansão e interiorização;  

12.2) mapear a demanda, apoiando e estimulando os mecanismos de oferta de 

educação superior pública e gratuita, especialmente, para a formação de profissionais 

da educação básica, em áreas específicas;  

12.3) incentivar o processo de ampliação da oferta de estágio como parte da formação 

na educação superior, por meio de parcerias públicas/privadas;  

12.4) incentivar e defender as políticas de ampliação de participação proporcional de 

grupos, historicamente desfavorecidos, na educação superior;  

12.5) estimular as políticas que garantam condições de acessibilidade nas instituições 

de educação superior, de acordo com a legislação vigente;  

12.6) incentivar e defender a consolidação de processos seletivos nacionais para 

acesso à educação superior como forma de superar modelos defasados de ingresso 

nas instituições de ensino;  

  

ESTRATÉGIAS META 13   

  

13.1) fomentar, junto aos órgãos competentes, o processo de aperfeiçoamento do 

Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior - SINAES, de que trata a Lei no 

10.861, de 14 de abril de 2004, como forma de fortalecer as ações de avaliação, 

regulação e supervisão;  

13.2) fomentar a cobertura do Exame Nacional de Desempenho de Estudantes - 

ENADE, como forma de expandir, tanto o quantitativo de estudantes, quanto as áreas 

avaliadas, no que diz respeito à aprendizagem resultante da graduação;  

13.3) estimular, no território e/ou estado, o processo contínuo de auto avaliação das 

instituições de educação superior, fomentando a participação das comissões próprias 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2004/Lei/L10.861.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2004/Lei/L10.861.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2004/Lei/L10.861.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2004/Lei/L10.861.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2004/Lei/L10.861.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2004/Lei/L10.861.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2004/Lei/L10.861.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2004/Lei/L10.861.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2004/Lei/L10.861.htm
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de avaliação, assim como, a aplicação de instrumentos de avaliação, destacando-se a 

qualificação e a dedicação do corpo docente em efetivo exercício;  

13.4) fomentar a melhoria da qualidade dos cursos de pedagogia e licenciaturas, por 

meio da aplicação de instrumento próprio de avaliação, aprovado pela Comissão 

Nacional de Avaliação da Educação Superior - CONAES, como forma de integrar essas 

licenciaturas as reais demandas e necessidades da educação básica, permitindo aos 

graduandos a aquisição de qualificações/saberes necessários para conduzir, da melhor 

forma possível, o processo de aprendizagem de seus futuros alunos;   

13.5) estimular, em parceria com o Estado e a União, a formação de consórcios, entre 

instituições públicas de educação superior, inclusive, por meio de plano de 

desenvolvimento institucional integrado, como forma de garantir maior visibilidade 

nacional e internacional às atividades de ensino, pesquisa e extensão dessas 

instituições;  

13.6) fomentar a elevação gradativa da taxa de conclusão média dos cursos de 

graduação presenciais nas universidades públicas, estimulando a melhoria dos 

resultados de aprendizagem, para que os estudantes apresentem desempenho positivo 

igual ou superior a 60% (sessenta por cento) no Exame Nacional de  

Desempenho de Estudantes – ENADE;  

13.7) estimular a formação inicial e continuada dos profissionais técnicoadministrativos 

da educação superior.  

  

ESTRATÉGIAS META 14  

  

14.1) identificar a demanda real, no território, para a oferta de pós-graduação latu sensu 

e stricto sensu, com o intuito de atender os docentes que atuam em São Domingos do 

Capim, por meio do Programa Nacional de Formação de Professores;  

14.2) criar programas, em regime de colaboração com as instituições de educação 

superior, para a ampliação e/ou oferta de vagas em cursos de pós-graduação latu sensu 

e stricto sensu;  
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14.3) desenvolver, em parceria com o Estado e União, políticas de incentivo para o 

profissional de educação básica, como forma de estimulá-lo a manter-se sempre 

atualizado, atuante e inovador;    

14.4) incentivar o acesso e permanência dos trabalhadores de educação básica, aos 

cursos de pós-graduação latu sensu e stricto sensu, inclusive de educação a distância;  

14.5) Assegurar aos trabalhadores da educação básica, regularmente matriculados em 

cursos de pós-graduação, stricto sensu, o direito a licença remunerada, de acordo com 

a legislação vigente;  

  

Meta 15- MANTER, EM REGIME DE COLABORAÇÃO COM O ESTADO E A UNIÃO, 

POLÍTICA DE FORMAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DE  

QUE TRATAM OS INCISOS I, II E III DO CAPUT DO ART. 61 DA LEI NO 9.394, DE 

20 DE DEZEMBRO DE 1996, ASSEGURANDO QUE TODOS OS PROFESSORES 

DA EDUCAÇÃO BÁSICA POSSUAM FORMAÇÃO ESPECÍFICA DE NÍVEL 

SUPERIOR, EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE.  

  

16- INCENTIVAR E MANTER, EM REGIME DE COLABORAÇÃO COM O ESTADO E 

UNIÃO, O PROCESSO DE FORMAÇÃO, EM NÍVEL DE PÓS-GRADUAÇÃO, A 

PELOS MENOS 50% (CINQUENTA POR CENTO) DOS PROFESSORES DA 

EDUCAÇÃO BÁSICA, ATÉ O ÚLTIMO ANO DE VIGÊNCIA DO PME, ESTIMULANDO 

A FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM 

SUA ÁREA DE ATUAÇÃO.  

  

  

Meta 17- VALORIZAR OS TRABALHADORES DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO 

BÁSICA CUMPRINDO AS GARANTIAS ESTABELECIDAS NO PLANO DE CARGO, 

CARREIRA E REMUNERAÇÃO (PCCR) DOS  

TRABALHADORES DE EDUCAÇÃO, A PARTIR DO INÍCIO DE VIGÊNCIA DESTE 

PME.  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9394.htm#art61.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9394.htm#art61.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9394.htm#art61.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9394.htm#art61.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9394.htm#art61.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9394.htm#art61.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9394.htm#art61.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9394.htm#art61.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9394.htm#art61.
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Meta 18- ASSEGURAR, ATÉ O FINAL DO 1º (PRIMEIRO) ANO DE VIGÊNCIA  

DESTE PME, REFORMULAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE PLANO DE CARGO, 

CARREIRA E REMUNERAÇÃO DOS TRABALHADORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA 

PÚBLICA, TOMANDO COMO REFERÊNCIA O PISO SALARIAL NACIONAL 

PROFISSIONAL PARA OS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, DEFINIDO EM LEI  

FEDERAL, NOS TERMOS DO INCISO VIII DO ART. 206 DA CONSTITUIÇÃO 

FEDERAL, E PARA OS DEMAIS TRABALHADORES GARANTIR OS DIREITOS E 

GARANTIAS ESTABELECIDAS NO PCCR.  

  

ANÁLISE SITUACIONAL  

  

As metas acima destacadas compõem o Plano Municipal de Educação, de são 

domingos do capim para o próximo decênio, entretanto, as referidas metas contemplam 

nível educacional de responsabilidade da União, estendida ao Estado do Pará que atua 

de forma suplementar e/ou colaborativa, por meio da Universidade do Estado do Pará-

UEPA, como forma de assegurar o cumprimento das metas estabelecidas no Plano 

Nacional de educação-PNE Lei nº 13.005/2014. Seguindo o modelo estabelecido no 

PEE-2015-2025, as metas 15, 16, 17 e 18 deste PME, foram agrupadas para fins da 

análise situacional, pois consideramos que as supracitadas metas referem-se aos 

profissionais da educação, nesse sentido, optamos por fazer uma análise situacional 

que reflete a realidade do município de forma mais real. Contudo, as estratégias 

traçadas para o cumprimento das metas serão apresentadas separadamente.  

Nesse sentido, a primeira das quatro metas agrupadas traz para os centro das 

discussões o trabalho docente nas escolas públicas de educação básica, no Brasil. 

Essa árdua missão de formar os cidadãos impõe aos professores grandes desafios a 

cada dia que passa. No nível de exigência da profissão docente acompanha as 

transformações sociais, na mesma velocidade. Esse fato exige desses profissionais a 

cada instante mais qualificações, pois os níveis de exigência não param. Por isso, 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art206viii
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art206viii
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art206viii
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art206viii
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art206viii
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art206viii


  
Estado do Pará  

Prefeitura Municipal de São Domingos do Capim  
CNPJ- 05.193.115/0001-63  

ASSESSORIA JURÍDICA  
 

Endereço: Avenida Lauro Sodré nº 206, Bairro Centro-CEP 68635-000  

preciso pensar no que é preciso para se manter ativo na carreira docente; é preciso 

investir na formação continuada dos professores, mas essa formação deve estar 

sempre ligada ao processo de valorização profissional, que por sua vez de contemplar 

basicamente: Formação acadêmica ↔ Carreira Profissional ↔ Condições de  

Trabalho. Esses aspectos estão intrinsecamente ligados e são essenciais para o 

processo de desenvolvimento de uma educação de qualidade, em qualquer nível ou 

etapa educacional.   

No Brasil, o processo de formação dos docentes que atuam na educação básica 

é um desafio considerável, pois estamos de aproximadamente 2,2 milhões de 

professores. De acordo com censo Escolar de 2012, mais de 22% desses docentes não 

possuem formação adequada, ou seja, não possuem formação superior ou estão 

atuando em áreas diferentes de sua formação. Como podemos observar no gráfico 

abaixo essa situação preocupa, pois apesar dos avanços os percentuais ainda estão 

longe do ideal.  

  

GRÁFICO 39  
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Disponível em: http://www.observatoriodopne.org.br/metas-pne/15-formacao-professores  

  

Como podemos observar a meta é atingir 100% dos docentes com formação em 

sua área de atuação. Para isso, é necessário fortalecer as parcerias e pactos por uma 

educação de qualidade sedimentada nos pilares da valorização dos profissionais e no 

aprendizado dos estudantes.  

A Lei de diretrizes e bases da educação nacional- LDBEN nº 9.394/2006 

estabelece a obrigatoriedade do diploma de nível superior para os docentes. Com isso, 

o Brasil presenciou um aumento na quantidade de diplomas de graduação emitidos 

pelas instituições de ensino superior. Nesse sentido, em Domingos do Capim, 

aproximadamente 75% dos docentes tem pelo menos uma licenciatura e de acordo é 

atingir 100% dos professores até o final da vigência deste PME.  

TABELA 18  

  

NÙMERO DE PROFESSORES POR FORMAÇÃO NA EDUCAÇÃO BÁSICA  

PÚBLICA EM SÃO DOMINGOS DO CAPIM  

ESPECIALIZAÇÃO   LICENCIATURA   FORMAÇÃO EM MAGISTÉRIO  

58  

  

  

357  

  

  

  

78   

  

  

Fonte: departamento de recursos humanos da prefeitura   

  

Ainda com relação à formação docente, para que os benefícios da trazido pelo 

processo de formação de professores, tanto a formação inicial quanto continuada seja 

refletido na qualidade da educação básica brasileira, ela deve ser assumida como de 

prioridade nas políticas educacionais do país e dos planos de expansão das 

universidades e/ou instituições de ensino superior. Assim como é preciso rever a matriz 

curricular de grande parte dos cursos de licenciaturas, pois se distanciam muito das 

práticas de ensino. Nesse sentido, o processo de formação continuada oferece 

http://www.observatoriodopne.org.br/metas-pne/15-formacao-professores
http://www.observatoriodopne.org.br/metas-pne/15-formacao-professores
http://www.observatoriodopne.org.br/metas-pne/15-formacao-professores
http://www.observatoriodopne.org.br/metas-pne/15-formacao-professores
http://www.observatoriodopne.org.br/metas-pne/15-formacao-professores
http://www.observatoriodopne.org.br/metas-pne/15-formacao-professores
http://www.observatoriodopne.org.br/metas-pne/15-formacao-professores
http://www.observatoriodopne.org.br/metas-pne/15-formacao-professores
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mecanismos que preenchem as lacunas que frequentemente ficam durante o processo 

de formação inicial. Entretanto, o percentual de professores que atuam na educação 

básica com pós-graduação ainda é baixo como podemos observar a seguir.  

  

GRÁFICO 40  

   

Disponível em: http://www.observatoriodopne.org.br/metas-pne/15-formacao-professores   

  

Quanto ao percentual de professores com pós-graduação, há uma disparidade 

muito grande entre o percentual do Brasil e de São Domingos do Capim como podemos 

observar a seguir. GRÁFICO 41  
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Fonte: http://www.observatoriodopne.org.br/    

Isso significa dizer que para o município acompanhar o processo de 

desenvolvimento educacional proposto para o país, através do Plano nacional de 

Educação é preciso estimular os docentes da rede pública de educação básica a 

continuarem seu processo de formação em nível de pós-graduação, seja ela latu ou 

stricto sensu.  

Quanto ao processo de valorização, os Professores de educação básica devem 

ser valorizados em todos os aspectos. Devem ser vistos realmente como profissionais 

detentores da nobre arte de ensinar, mas que a nobreza dessa arte não se confunda a 

devoção/vocação. Nesse sentido a equiparação salarial entre os docentes e os demais 

profissionais de mesma formação é o mínimo que se espera de uma sociedade que 

aponta a educação como paradigma de desenvolvimento. Portanto, as atuais 

disparidades salariais entre profissionais de mesma formação é algo inaceitável.  

A sociedade brasileira vive um momento em que ninguém sonha em ser 

professor, o professor diz querer algo melhor para seus filhos. A figura do professor 

deixou de ser referência para jovens. Assim, enquanto os salários e as carreiras não 

oferecerem pontos atrativos, a quantidade de cidadãos interessados a seguir a carreira 

do magistério seguirá em queda livre. Portanto, uma política de elevação salarial para 

os profissionais do magistério e reconhecer a Educação como mola propulsora do 

desenvolvimento de uma nação. Diante do exposto, os dados a seguir mostram que 

esse passo precisa ser dado com urgência.  
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GRÁFICO 42  

   

  

  

Quanto ao plano de carreira dos profissionais da educação, este PME corrobora 

com a ideia de que eles devem existir em todos os sistemas públicos de ensino. 

Portanto, a existência de planos de carreira, bem elaborado, a partir de ampla discussão 

entre todos os seguimentos envolvidos nessa área, pode garantir novos rumos tanto 

para os profissionais quanto para a educação pública brasileira. Nesse sentido, é 

importante que os planos de carreira apresentem-se bastante a atraentes, pois lese 

devem garantir aos profissionais de educação condições para traçar planos futuros. 

Para isso, o profissional deve ter garantias a médio e longo prazo para ele possa estar 

em sempre se aperfeiçoando.   

Quanto a essa meta estabelecida pelo presente PME, o município de São  

Domingos do Capim está bem adiantado, pois desde 2011, já existe um Plano de Cargo, 

Carreira e Remuneração para os trabalhadores de Rede pública Municipal Lei Nº 

005/2011, de 10 de junho de 2011. O referido plano encontra-se em processo de 

reformulação. De acordo com a meta 18 deste PME o referido plano deve ser 

reformulado e implementado até o final do 1º ano desta Lei. Portanto, levando em 
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consideração o exposto acima, o município traça as seguintes estratégias para 

assegurar o cumprimento das metas referendadas.  

  

15.1) formular, com base no diagnóstico das necessidades de formação, planos 

estratégicos para o atendimento dos profissionais da educação básica, por parte de 

instituições públicas e/ou privadas de educação superior existentes no Estado,   

15.2) incentivar, por meio dos programas federais e/ou estaduais existentes no 

município, o processo de iniciação à docência a estudantes matriculados em cursos de 

licenciatura, a fim de aprimorar a formação de profissionais para atuar no magistério da 

educação básica;  

15.3) fomentar acesso a programas específicos para formação de profissionais da 

educação para as escolas do campo e de comunidades quilombolas, assim como, para 

a educação especial;  

15.4) incentivar práticas de ensino e estágios nos cursos de formação de nível médio e 

superior dos profissionais da educação, articulando a formação acadêmica e as 

necessidades da educação básica;  

15.5) estimular a participação dos profissionais de educação em cursos e programas 

especiais de formação específica na educação superior, nas respectivas áreas de 

atuação, aos docentes com formação de nível médio na modalidade normal, não 

licenciados ou licenciados em área diversa da atuação docente, em efetivo exercício; 

15.6) fomentar a oferta de cursos técnicos de nível médio e tecnológicos de nível 

superior destinados à formação, nas respectivas áreas de atuação, dos trabalhadores 

da educação de outros segmentos que não os do magistério, em consonância com a 

Resolução da CNE/CEB 05 de 03 de agosto de 2010.  
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ESTRATÉGIAS META 16  

  

16.1) prover, em regime de colaboração com o Estado e União, o levantamento da 

demanda por formação continuada, estimulando a oferta em instituições públicas e/ou 

privadas de educação superior;  

16.2) apoiar políticas de formação de professores da educação básica, definindo áreas 

prioritárias, para o atendimento educacional;  

16.3) apoiar e divulgar o programa de composição de acervo de obras didáticas, 

paradidáticas, de literatura e dicionários, bem como, obras e materiais produzidos em 

Libras e em Braille, assim, favorecendo a construção do conhecimento e da cultura da 

investigação;  

16.4) fortalecer a formação dos professores das escolas públicas de educação básica, 

por meio da implementação das ações do Plano Nacional do Livro e Leitura;  

  

ESTRATÉGIAS META 17  

  

17.1) constituir e fortalecer, por iniciativa da Secretaria Municipal de Educação, até o 

final do primeiro ano de vigência deste PME, fórum permanente de educação, com 

representatividade de diversos seguimentos da sociedade civil organizada e do poder 

público, para acompanhamento da atualização progressiva do valor do piso salarial 

nacional para os profissionais do magistério público da educação básica;  

17.2) constituir como tarefa do fórum permanente de discussão para a melhoria da 

educação capimense o acompanhamento do cumprimento do Plano de Cargo, Carreira 

e Remuneração (PCCR) dos trabalhadores em educação;   

17.3) reformular, no Município, Plano de Cargo, Carreira e Remuneração para os 

trabalhadores em educação das redes públicas de educação básica, observados os 

critérios estabelecidos na Lei no 11.738, de 16 de julho de 2008;  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2008/Lei/L11738.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2008/Lei/L11738.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2008/Lei/L11738.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2008/Lei/L11738.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2008/Lei/L11738.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2008/Lei/L11738.htm
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17.4) Implementar políticas de valorização dos profissionais do magistério, em particular 

o piso salarial nacional profissional, com o apoio financeiro da União.  

  

ESTRATÉGIAS META 18  

  

18.1) estimular a estruturação das redes públicas de educação básica, de maneira que, 

até o final do primeiro ano de vigência deste PME, para que no mínimo 90% (noventa 

por cento) dos trabalhadores em educação sejam ocupantes de cargos de provimento 

efetivo e estejam em exercício nas redes escolares a que se encontrem vinculados;  

18.2) implantar, a partir da aprovação desta Lei, nas redes públicas de educação básica, 

mecanismos de acompanhamento dos trabalhadores em educação iniciantes, em 

estágio probatório, supervisionados por uma equipe paritária composta pela secretaria 

municipal de educação, gestão escolar e sindicatos representativos da categoria, por 

meio de avaliação documentada,  a fim de fundamentar, com base nas condições de 

trabalho, práticas profissionais, a decisão pela efetivação ou não, após o estágio 

probatório e oferecer, durante esse período, curso de aprofundamento de estudos na 

área de atuação do trabalhador;  

18.3) prever, nos Planos de Cargo, Carreira e Remuneração dos trabalhadores em 

educação Básica, licenças remuneradas e incentivos para qualificação profissional, 

inclusive em nível de pós-graduação stricto sensu;  

18.4) realizar a cada dois anos, a partir do segundo ano de vigência deste PME, por 

iniciativa da SEMED, em regime de colaboração com as entidades de educação locais, 

o censo dos trabalhadores em educação básica;  

18.5) considerar as especificidades socioculturais das escolas do campo e das 

comunidades quilombolas no provimento de cargos efetivos para essas escolas; 18.6) 

estimular a existência de comissões permanentes de trabalhadores em educação dos 

sistemas de ensino, para subsidiar os órgãos competentes na elaboração, 

reestruturação e implementação dos Planos de Cargo, Carreira e Remuneração.  
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Meta 19- ASSEGURAR, ATÉ O FINAL DO 2º (SEGUNDO) ANO DE VIGÊNCIA DO 

PME, A EFETIVAÇÃO DA GESTÃO DEMOCRÁTICA DA EDUCAÇÃO, ASSOCIADA 

A CRITÉRIOS TÉCNICOS DE MÉRITO E DESEMPENHO E À CONSULTA PÚBLICA 

À COMUNIDADE ESCOLAR, NO ÂMBITO DAS ESCOLAS PÚBLICAS, DE ACORDO 

COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE.  

  

ANÁLISE SITUACIONAL  

O processo de implementação da gestão democrática na educação pública, 

ainda é um grande tabu, pois quase não se encontra dados estatísticos que permitam 

quantificar esse aspecto tão importante para a educação em qualquer que seja a 

dependência administrativa. Apesar das legislações vigentes no país garantirem a 

gestão democrática e participativa, como um dos princípios da educação nacional, o 

processo de efetivação dessa gestão nas redes públicas de ensino, configura-se como 

enorme desafio para a sociedade brasileira. Nesse sentido, os planos de educação 

nacional, estaduais e municipais estabelecem metas e estratégias para assegurar sua 

efetivação dentro do decênio de vigência das respectivas leis.  Para aconteça 

verdadeiramente a gestão democrática e participativa nas escolas de educação básica 

é preciso levar em consideração os seguintes princípios.  
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Fonte: http://convivaeducacao.org.br/  

  

Para assegurar dentro do sistema público a efetivação desses princípios, fazse 

necessário construir um plano gestor pautado na gestão democrática e participativa. 

Nesse sentido garantir o processo de gestão democrática nas escolas da rede e/ou 

sistema público de ensino, configura-se como um dos paradigmas que efetivarão a 

melhoria da qualidade da educação brasileira. Garantindo ao cidadão envolvido no 

contexto educacional a possibilidade de efetivação do exercício de cidadania.   

Portanto, os princípios acima mencionados devem estar presentes no dia adia 

da escola, reger PPP, ser o norteador das relações estabelecidas entre escolas e a 

Secretaria Municipal de Educação, assim como, com as demais secretarias e/ou órgãos 

da administração pública.  

  

  
Fonte: http://convivaeducacao.org.br/  

  

De acordo com exposto acima uma gestão democrática na educação é 

caracterizada por uma série de características, entre as quais podemos citar: 1) 

participação da comunidade escolar na elaboração do PPP; 2) autonomia da escola na 

gestão administrativa; 3) consultas populares para tomada de decisões; 4) exercício da 

http://convivaeducacao.org.br/
http://convivaeducacao.org.br/
http://convivaeducacao.org.br/
http://convivaeducacao.org.br/
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cidadania por meio de conselhos escolares e grêmios estudantis; 5) autonomia dos 

conselhos setoriais ligados à educação. Portanto, como forma de efetivar a presente 

meta, do PME, e cumprir o estabelecido pela Lei 13.005/2014 foram elencadas as 

seguintes estratégias.  

  

ESTRATÉGIAS  

  

19.1) implementar, até o final do segundo ano de vigência do PME, eleições diretas 

para gestores escolares, nas unidades de ensino que atendem, especificamente, à 

Educação Infantil, com número de alunos superior a 100, assim como, nas unidades de 

ensino que atendam do 1º ano a 8ª série/9º ano do ensino fundamental e escolas de 

ensino médio;   

19.2) constituir, até o final de 2015, o Conselho Municipal de Educação, que funcionara 

de forma autônoma, em conformidade com as diretrizes estabelecidas em leis, com o 

intuito de acompanhar, analisar, fiscalizar, diagnosticar, emitir pareceres técnicos a 

respeito da realidade educacional do território, assim como, em conjunto com o Fórum 

Municipal de educação, monitorar a execução do PME;        

19.3) instituir ações permanentes de apoio e formação aos membros dos conselhos de 

acompanhamento e controle social do FUNDEB, dos conselhos de alimentação escolar, 

conselhos escolares e aos representantes educacionais em demais conselhos de 

acompanhamento de políticas públicas, garantindo a esses colegiados recursos 

financeiros, espaço físico adequado, equipamentos e meios de transporte para visitas 

à rede escolar, com vistas ao bom desempenho de suas funções; 19.4) reconstituir, até 

o final do primeiro semestre de vigência desta lei, o Fórum Permanente de Educação, 

com o intuito de propor ações na área educacional, coordenar em conjunto com o 

Conselho Municipal de Educação as conferências municipais, assim como, 

acompanhar a execução deste PME;  

19.5) estimular, nas redes de educação básica, a constituição e o fortalecimento de grêmios 

estudantis, associações de pais e conselhos de classes, assegurando, inclusive, espaços 
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adequados e condições de funcionamento nas escolas, fomentando a sua articulação com os 

conselhos escolares;  

19.6) estimular a constituição e o fortalecimento de Conselhos Escolares, como 

instrumentos de participação e fiscalização na gestão escolar e educacional, 

assegurando-se condições de funcionamento autônomo;  

19.7) estimular a ampla participação da comunidade escolar na formulação e/ou 

reformulação dos projetos político-pedagógicos, dos currículos escolares, dos planos 

de gestão escolar e dos regimentos escolares nas unidades de ensino; garantindo a 

participação dos pais/responsáveis na avaliação de docentes e gestores, no 

desempenho de suas funções;  

19.8) instituir, em caráter permanente, por iniciativa da SEMED, rede de apoio 

pedagógico/administrativo para formação de gestores e coordenadores escolares, com 

o objetivo de garantir uma educação pública de qualidade.  

  

Meta 20- APLICAR EFETIVAMENTE OS RECURSOS PÚBLICOS FINANCEIROS 

DEFINIDOS EM LEI Nº 11.494/2007 (FUNDEB) PARA A EDUCAÇÃO, AMPLIANDO 

GRADATIVAMENTE A CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO DE 5% (CINCO POR 

CENTO) PARA ATINGIR O PERCENTUAL DE 7% (SETE POR CENTO), ATÉ O 

FINAL DA VIGÊNCIA DESTE PME, COMO FORMA DE GARANTIR AS CONDIÇÕES 

NECESSÁRIAS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO 

BÁSICA.  

  

Ao longo do texto deste plano, observamos um conjunto de vinte metas e 

estratégias somatizadas aos pilares deste PME. Cujas ansiedades projetam-se sobre o 

desejo e sonhos de uma conjuntura educacional que realmente atenda as inúmeras 

necessidades de um conjunto de atores sociais (comunidade, família, trabalhadores da 

educação, professores e principalmente o aluno), que reunidos, permitiram-se 

entrelaçar na construção de um único sonho, o direito a uma educação de qualidade. 

Salientado pela inadmissão de aberturas, licenças ou algo referente que possibilite 
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interpretações que amenizem ou mesmo mascarem as articulações dos ditos 

Pseudopadrões de Qualidade, cujas taxas percentuais pensadas, analisadas e 

principalmente aprovadas por uma conjuntura de indivíduos organizados em 

assembleia deixem de ser consideradas e principalmente respeitadas neste 

documento.  

Para tal, é de dever e obrigação do poder público municipal em concomitância 

as politicas orçamentárias previstas para este país, garantir o financiamento relevante 

e, principalmente referente ao cumprimento do que fora estabelecidos em meta e 

estratégia neste documento, uma vez que ele legitima as possíveis condições básicas 

para o cumprimento de todas as ações que garantem melhores condições de educação 

impressas neste texto.  

Nesse sentido, não se pode negar que este PME toma como base o Plano 

Estadual Paraense- PEE e principalmente o Plano Nacional de Educação-PNE, haja 

visto a legitimação do novo momento histórico que se constrói, na história do Município 

de São Domingos do Capim, em concomitância a construções de centenas de outros 

documentos espalhados pelo território deste país.  

 A “Capital da Pororoca”, não poderia tomar para si, postura diferente. Assim, 

neste plano estão previstas, além das metas ousadas que ampliam o direito e qualidade 

na educação, a ampliação do atendimento escolar em todos os níveis e modalidades 

de ensino, além de prever o alongamento das jornadas escolares da Educação Básica 

e o resgate qualitativo da educação que se projetam a outros planos deste país, 

considerando, também, a implementação do custo aluno qualidade inicialCAQi que 

deverá estabelecer garantias e condições mínimas de infraestrutura e recursos 

humanos para que as escolas, alicerçadas neste território, tenham condições de 

oferecer uma Educação de Qualidade. Evidentemente, há que se prever os 

competentes recursos para custeio e sustentação das políticas públicas necessárias à 

sua consecução.   
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Além das máximas sobre as exigências do acesso ao direito à educação e seus 

desdobramentos cristalizados e principalmente legitimados em todas as metas e 

estratégias estabelecidas aqui, cabem exclamar os recursos necessários ao custeio e  

legalidade do cumprimento ao que fora estabelecido neste PME. Como a 

formação, remuneração e plano de carreira dos professores, o incremento salarial 

previsto em benefício dos profissionais da educação básica, cujos vencimentos deverão 

ser equiparados ao rendimento médio dos demais profissionais com escolaridade 

equivalente e investimentos em pós-graduação e no acesso à formação continuada dos 

profissionais da educação.  

Desta forma, os investimentos nacionais e estaduais em educação necessitam 

de ampliação, razão pela qual a partir do advento do PNE, o financiamento da educação 

brasileira ganhará, progressivamente, recursos novos, como prevê a Meta 20 do PME, 

que determina a ampliação do investimento público em educação pública de forma a 

atingir, no mínimo, no 5º ano de vigência desta Lei, o patamar de 7% do PIB do País e, 

no mínimo, o equivalente a 10% do PIB, ao final do decênio.  

Tomando para este PME as considerações às diretrizes PNE de 2014-202417,  

Os Estados, Distrito Federal e Municípios encontram-se totalmente envolvidos 

no movimento nacional oriundo das metas, inclusive sendo instados a adequar 

ou confeccionas Planos decenais de Educação alinhados às diretrizes, metas 

e estratégias definidas nacionalmente (art. 8º da Lei nº 13.005/2014), (2014 p: 

113).  

  

Nesse sentido, o PME propõe um conjunto de estratégias cuja finalidade é firmar 

o cumprimento das metas propostas em âmbito nacional, estadual e principalmente 

municipal, a respeitar a legislação e as normas em vigor, a fim de garantir a elevação 

dos recursos aplicados para o custeio da educação, na proporção que demandam as 

políticas públicas neste país, tendentes à consecução financeira e custeamento de suas 

metas, a partir da efetiva colaboração entre os entes federados.  

                                             

17 Plano Estadual de Educação. Governo do Estado do Pará, SEDUC 2014 p:103.  
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ESTATÉGIAS  

  

20.1) constituir, no município, mecanismos de acompanhamento e controle de receita 

e despesas da arrecadação da contribuição social do salário-educação, como forma de 

garantir a transparência no uso dos recursos públicos;  

20.2) disponibilizar, por meio dos sites oficiais municipais, no período de até 01 (um) 

ano a partir da aprovação deste PME, os investimentos públicos em educação e custos 

por aluno da educação básica e superior pública, em todas as suas etapas e 

modalidades de ensino, garantindo a transparência no uso dos recursos públicos;  

20.3) estimular e acompanhar, a nível nacional, a implantação do Custo 

AlunoQualidade inicial - CAQi, que será progressivamente reajustado até a 

implementação plena do Custo Aluno Qualidade - CAQ;  

20.4) incentivar, acompanhar e implantar, com a colaboração do Estado e da União, o 

Custo Aluno Qualidade - CAQ como parâmetro para o financiamento da educação de 

todas etapas e modalidades da educação básica, a partir do cálculo e do 

acompanhamento regular dos indicadores de gastos educacionais com investimentos 

em qualificação e remuneração do pessoal docente e dos demais trabalhadores em 

educação pública, em consonância com os Planos de Carreira, do estado e do 

município, assim como, garantir infraestrutura necessária a manutenção e ao 

desenvolvimento do ensino;  

20.5) caberá ao município, solicitar a União, na forma da lei, a complementação de 

recursos financeiros quando não conseguir atingir o valor do CAQi e, posteriormente, 

do CAQ;  

20.6) institucionalizar, até o 3º (terceiro) ano de vigência deste PME, Lei de 

Responsabilidade Educacional, como forma de garantir padrão de qualidade na 

educação básica, no território municipal;  

20.7) criar e implementar política de financiamento, em regime de colaboração com o 

estado e com a união, para solucionar problemas relacionados ao transporte escolar, 
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alimentação escolar, reforma e/ou construção principalmente, no atendimento dos 

estudantes do campo, em relação ao pagamento de despesas, como forma de 

assegurar um transporte frequente e de qualidade.  

  

  

ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  

  

 A implantação com sucesso do Plano Municipal de Educação - PME no Município de 

São Domingos do Capim depende de uma série de fatores e/ou medidas. Entre essas 

medidas estão a mobilização e vontade política das forças sociais e institucionais, mas 

também de mecanismos e instrumentos de acompanhamento e avaliação nas diversas 

ações a serem desenvolvidas no ensino, durante os dez anos de sua vigência.  

 Nesse sentido, as metas e estratégias deste PME, só poderão ser alcançadas se o 

plano for reconhecido e acolhido por todos como Plano do Município de São Domingos 

do Capim e, não mais um Plano de Governo. Dessa forma, o PME deve ser assumido 

como um compromisso da sociedade capimense para consigo mesma. Assim, o 

processo de aprovação do supracitado plano pela Câmara Municipal, o 

acompanhamento e a avaliação deverá ocorrer através do Fórum Permanente de 

Educação Municipal de são Domingos do Capim– FME e pelo Conselho Municipal de 

Educação CME, pois esses elementos de gestão são constituídos por diversos setores 

da sociedade, pelas instituições governamentais e pela sociedade civil organizada. 

Garantindo que a educação produza as mudanças necessárias no panorama do 

desenvolvimento educacional da inclusão social e da cidadania plena para cada 

cidadão.  

 O CME e o FME serão responsáveis pelo processo de implantação, acompanhamento 

e avaliação deste PME. Portanto, o conjunto das instituições envolvidas, sejam elas 

governamentais ou não, assumirá o compromisso de acompanhar e avaliar as 

diretrizes, as metas e estratégias aqui estabelecidas, sugerindo, sempre que 
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necessário, as intervenções para correção ou adequação no desenvolvimento das 

metas/estratégias que integram o PME. Nesse sentido, é importante que o processo de 

avaliação seja, realizada e de forma contínua. Além disso, o acompanhamento deve 

ser voltado à análise de aspectos qualitativos e quantitativos do desempenho do Plano 

Municipal de Educação. Portanto, levando sempre em consideração o aperfeiçoamento 

e o desenvolvimento do PME.  

 Para isto, deverão ser instituídos os seguintes mecanismos de avaliação e 

acompanhamento, necessários para monitorar continuamente, durante os dez anos, a 

execução do PME:  

1. Aferição quantitativa: que controle estatisticamente o avanço do atendimento das 

metas, observando-se os prazos estabelecidos ano a ano;  

2. Aferição qualitativa: que controle o cumprimento das metas, observando além dos 

prazos, as estratégias de execução das ações para medir o sucesso da 

implementação do PME.  

Além dos mecanismos supracitados, o município utilizará os instrumentos de avaliação, 

instituídos como o SAEB – Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica, o 

ENEM – Exame Nacional do Ensino Médio,O Índice de Desenvolvimento da Educação 

Básica (IDEB) o Censo Escolar e os dados do IBGE, serão fontes importantes de 

informações necessárias ao acompanhamento e avaliação do PME.Essas informações 

devem ser analisadas sempre para verificar se as prioridades, metas e estratégias 

propostas no PME estão sendo atingidas, assim como,acompanhar se as mudanças 

necessárias para o aperfeiçoamento do PME estão sendo implementadas.  

 Entretanto, defendemos a ideia de que um dos melhores mecanismos de 

acompanhamento é a própria sociedade, por meio da organização de seus sujeitos. 

Portanto, se alguma meta não está sendo alcançada ou alguma ação/estratégia não 

implementada, é preciso retomar a decisão, analisando as prováveis causas do 

fracasso, para redimensionar o PME quanto a ela. Isso significa dizer que sendo o PME 

uma lei, é necessário que ela esteja sempre viva na consciência da população e na 

preocupação de legisladores e executores desta lei.  
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