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I – APRESENTAÇÃO 
 

1. Mensagem da Secretária Municipal de Educação 

A elaboração do Plano Municipal de Educação (PME) é uma ação fundamental para 

especificar o panorama das práticas educacionais no espaço territorial do Município, texto no 

qual consta uma diagnose nos diferentes espaços formativos, e também apresenta as vinte 

metas determinadas para os próximos dez anos, asseguradas através das estratégias 

construídas pelos atores sociais componentes do Fórum Municipal de Educação. 

O princípio da democracia educacional é garantido por meio da construção coletiva do 

PME, pois as entidades envolvidas no processo possuem representatividade dos responsáveis 

pela formação educacional do Município de Bragança: a Educação Básica, a esfera Estadual e 

Municipal; o nível Superior no âmbito Federal; as redes educacionais privadas; assim como, 

na área da saúde e assistencialismo social. Esses sujeitos envolvidos assumem o seu papel 

enquanto autores dessa proposta especificando como a educação está hoje, e o que desejamos 

para a próxima década em nosso município, através das reuniões, do fórum e nas conferências 

de 2013 e 2015. 

Assumimos através de amplo diálogo o tema do PME Educação em Movimento: 

avanços e perspectivas na construção do Plano Decenal da Escola Bragantina. Nosso lugar 

é um espaço que possui um valor histórico representativo no contexto amazônico. As práticas 

educacionais, especificamente na Secretaria Municipal de Educação, hoje, têm a preocupação 

em vivenciar a realidade do aluno, no chão da escola, partindo do princípio de que, para 

direcionar a prática pedagógica, nós professores precisamos conhecer a realidade da 

comunidade na qual estão inseridos nossos alunos, para disponibilizar uma formação de 

qualidade atrelada ao que caracterizamos de complexo temático. 

Partindo desta percepção, a educação é um constante movimento que precisa ser 

realizado através de práticas consistentes, projetando um avanço sistemático do que se quer 

alcançar. Portanto, é fundamental que os sujeitos envolvidos no processo, hoje, e os que virão 

se apropriem desses direcionamentos traçados no PME para concretiza- lós, e assim, 

validarem a proposta que parte de uma gestão democrática e assegura o direito a uma 

educação de qualidade para os cidadãos e cidadãs bragantinos. 

 

Conceição de Maria da Silva Pinheiro 
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1. Construindo o Plano Municipal de Educação de Bragança 

A Constituição Federal de 1988, em seu art. 214, expressa a necessidade do Governo 

Federal de construir o Plano Nacional de Educação. Em 09 de janeiro de 2001, o Plano 

Nacional de Educação é aprovado sob a Lei nº 10.172 e em seu art. 2º determina que os 

Estados, o Distrito Federal e os Municípios elaborem seus planos de educação.  

Os municípios deverão elaborar seus planos em regime de colaboração, priorizando a 

Educação Infantil e o Ensino Fundamental. Em virtude dessa necessidade e obrigatoriedade 

regida pelo Plano Nacional de Educação, a Secretaria Municipal de Educação (SEMED), 

iniciou a mobilização da sociedade civil organizada: APAE, UFPA, SINTEPP, SERB. 

SEMTRAPS, CONSELHO TUTELAR, ESCOLAS MUNICIPAIS E ESCOLAS 

ESTADUAIS, CÂMARA MUNICIPAL, 1ª URE, UAB, SENAI E INSTITUIÇÕES 

MUNCIPAIS DE ENSINO PARTICULAR. Estas instituições foram integradas na primeira 

ação da gestão municipal para um amplo debate de educação que culminou com a 

Conferência Municipal de Educação, nos dias 03 e 04 de Junho de 2013, no WT Eventos, cujo 

tema “BRAGANÇA 400 ANOS: Construindo uma Educação Bragantina, Participativa e 

Sustentável”. Nessa conferência, foram 

focalizadas as dificuldades encontradas no 

âmbito da educação e a sistematização de 

ações para tentar superar as adversidades do 

contexto educativo. Essas ações serviram de 

base para a elaboração das diretrizes, os 

objetivos e prioridades que serão 

encaminhadas para a construção do Plano 

Municipal de Educação de Bragança- PA.  

A partir da Conferência Municipal de Educação de 2013, a SEMED realizou várias 

reuniões com os segmentos integrados ao Plano Municipal. Nesses momentos, foram 

apresentadas e discutidas, entre os grupos, as atribuições constitucionais que versam sobre: a 

melhoria da qualidade de ensino em todos os níveis; elevação global da escolaridade da 

população; redução das desigualdades sociais locais no tocante ao acesso e à permanência 

com sucesso na educação pública; democratização da gestão do ensino público nos 

estabelecimentos oficiais, obedecendo aos princípios da Gestão Democrática: participação da 

comunidade escolar na elaboração do Projeto Político Pedagógico; valorização dos 
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profissionais da educação; garantia da Educação Básica em todas as etapas e modalidades de 

ensino, inclusive, àqueles que não concluíram na idade própria e a formação continuada dos 

professores. 

No Fórum Municipal de Educação dos dias 03 e 04 de junho de 2014, realizado na 

Câmara Municipal de Bragança, estavam presentes as entidades que compõem a Comissão 

Organizadora e a Equipe técnica sistematizadora do PME, juntamente com a equipe técnica 

sistematizadora do PME. A ação foi dividida em grupos para traçar as Metas Municipais, 

apresentados no capítulo X neste texto. 

Naquele momento, cada grupo de trabalho 

discutiu e sistematizou suas ações baseadas 

no manual de orientações da Conferência 

Nacional e Estadual, que permitiu 

organizar um valioso instrumento de 

planejamento, elaboração e execução das 

ações para a construção do Plano 

Municipal de Educação, que atendesse as 

resoluções de questões problemas da 

educação do Município de Bragança- PA, bem como o fortalecimento dos sistemas de 

educação e articulação com os entes da federação, entre outros atores responsáveis pela 

educação oficial.  

Neste inicio de 2015, as discussões 

foram fortalecidas com a elaboração deste 

documento base, no qual apresenta um 

panorama da educação no espaço territorial 

bragantino, e delimitando também as 

estratégias que regem cada Meta do PME. Ação 

que culminou com a IV Conferência Municipal 

de Educação, nos dias 28 e 29 de abril de 2015, 

no auditório do Instituto Santa Terezinha. 

Estavam presentes a Comissão Organizadora, cujos membros são as entidades que compõem 

o Fórum Municipal, a Equipe técnica sistematizadora e um grupo representativo das escolas 

municipais, estaduais, particulares, da Secretária de Promoção Social, da Saúde, dos 
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Conselhos. E demais membros da sociedade civil representada. Esses momento marca a 

realização do amplo debate público das Metas e Estratégias que delimitam o PME, no que 

foral indicados os ajustes necessrários. 

A ação traçada para a elaboração deste texto apresenta a realização de uma Gestão 

Democrática, que dialoga junto com as pessoas envolvidas no processo educacional do 

Município, no qual aponta o que se deseja para este território na próxima década. O Plano 

torna-se um importante mecanismo de gestão, acompanhamento e controle social das ações 

desenvolvidas pela Secretaria Municipal de Educação de Bragança, que almeja uma educação 

pública de qualidade, inclusiva e com responsabilidade social. 

 

II – CARACTERIZAÇÃO GERAL DO MUNICÍPIO 

1. Conhecendo um pouco da história de Bragança  

Bragança com 401 anos de história é uma das cidades mais importantes do Nordeste 

do Pará, destacada por sua população hospitaleira, pelo comércio, por sua agricultura, seu 

pescado, sua diversidade cultural, por sua sustentabilidade e cidadania, e pela posição 

geográfica entre o Pará e Maranhão, que chamou atenção desde o século XVII, na tentativa de 

ocupação do território amazônico. Conhecida como Pérola do Caeté, está localizada à 

margem esquerda do Rio Caeté, banhada pelo Oceano Atlântico onde se encontra a Praia de 

Ajuruteua, a 200 km da capital do Estado do Pará (cidade de Belém). 

 Os primeiros habitantes desta área foram a grande nação Tupi, os índios Tupinambás, 

que na língua indígena Tupi, “Caeté” quer dizer “mato grande”. O município cresceu com três 

descendências étnicas, foram eles: o branco, o índio e o negro, levando uma parte da 

população mestiça, na qual se deu origem a população cabocla. No início do século XVI, às 

margens do Rio Caeté, Bragança foi chamada de Vila Cuera, ou Vila que era, em 1753, 
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quando ainda era freguesia. Em seguida, chamou-se Vila Nossa Senhora do Rosário. A Lei 

Provincial nº 252, de 2 de outubro de 1854, criou a cidade de Bragança, como sede do 

respectivo Município, onde coube a José Caetano Pinheiro desempenhar as funções de 

Primeiro Intendente em 1874. Bragança tornou-se cidade, por meio do Decreto do então 

Presidente da Província, o Tenente Coronel Sebastião do Rego Barros. O município é atraente 

pela beleza de seus prédios e casarões centenários, a exemplo, a Igreja de São Benedito e a 

Igreja Nossa Senhora do Rosário, do Século XVIII, o Instituto Santa Terezinha, o Forte do 

Caeté, construído em 1614 pelos portugueses.  

Atualmente, toda essa riqueza cultural é a força da cultura bragantina, o valor da 

história e da cultura do município, somados às privilegiadas características naturais, como a 

praia de Ajuruteua, localizada a 36 quilômetros pela PA-458, partindo de Bragança em um 

trajeto de 30 minutos de carro. Outra riqueza bragantina é a Ilha de Canela, que abriga um dos 

maiores ninhais de guarás do mundo, e através de estudos tornou-se Unidade de Preservação 

Ambiental, onde vivem 40 mil espécies de pássaros, entre guarás, garças e maçaricos. A 

natureza da cidade oferece piscinas naturais chamadas de Igarapés, em grande parte dos 

campos, com águas cristalinas e geladas. No limite entre Bragança e o município de Augusto 

Corrêa está o rio Arapacu, o rio Tracuateua, cujo afluente é o Igarapé Açaiteua, que limita 

Bragança a oeste com os municípios de Primavera e Capanema. 

 

Tabela 01: Localização do Município de Bragança – PA 

Unidade Federativa: Pará Código do Município: 1501709 

Região: Norte Fundação: 08/07/1613 

Área: 2.091,930 km² Altitude: 19 m 

Densidade: 54,13 hab/km
2
 População: 118.678 hab (IBGE 

2013) 

Clima: Quente-úmido, média anual de 26° C Gentílico: Bragantino(a) 

Microregião: Bragantina CEP: 68.600-000 

Municípios Limites: Tracuateua e Augusto Corrêa Distância de Belém: 220 km 

Latitude: 01º 03’ 13” S Longitude: 46º 45’ 56” W 

 Fonte: IBGE, (2013) 
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A tabela acima apresenta os dados referentes à fundação, localização e população. 

Observa-se que o município de Bragança está a 220 km da capital do Estado do Pará e fica 

localizado entre os municípios de Tracuateua e Augusto Corrêa. 

2 – Aspectos Sociais, Econômicos, de Saúde e Educação do Município de Bragança. 

2. 1 – Aspectos Econômicos 

A cidade de Bragança-PA é o maior polo pesqueiro do Estado do Pará, exportando sua 

produção principalmente para as capitais do Nordeste e do estado do Pará, contando com uma 

grande atividade pecuária, agricultura e extrativismo de caranguejo – atividades econômicas 

expressivas da região; funcionalismo público e o comércio local, que movimenta a feira livre 

de Bragança. Na figura abaixo, apresenta-se uma das atividades econômicas do Município:  

 

 

 

 

 

 

A imagem demonstra um dos aspectos econômicos de Bragança, atividade pesqueira. 

Além dessa atividade, o município de Bragança, tem como atividade, a agricultura familiar, 

que contém uma diversidade de cultivos como a mandioca, o feijão caupi, o milho, etc.; na 

produção da farinha, na pesca artesanal e industrial, há um destaque para a exportação.  

 

3. 2 – População 

De acordo com o último Censo IBGE (2011), a população total do município de 

Bragança é de 116.164 de habitantes, incluindo sua população urbana e rural. Tendo uma 

população estimada para o ano de 2013, um número de 118.678 habitantes. A tabela abaixo 

demonstra a concentração da população no município de Bragança:  

 

 

 

Figura 01: Orla de Bragança 
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Verifica-se nesta tabela que a população do município de Bragança está concentrada 

na zona urbana. Na tabela 03, apresenta-se a distribuição da população por faixa etária. 

 

   Tabela 3: População por sexo, e faixa etária 

Total da População 
Total 

Sexo 

Faixa etária Masculino Feminino 

0 – 09 21.537 11.001 10.536 

10 – 19 19.533 7.048 12.485 

60 ou mais 8.812 4.292 4.520 

Fonte: IBGE (censo – 2010) 

 

Nas informações contidas na tabela 03, verifica-se que no geral há um equilíbrio da 

população quando comparados ao número de mulheres e homens. Convém destacar, que na 

faixa etária de dez a dezenove anos ocorre uma inversão. O número de sujeitos femininos é 

maior em relação ao número de sujeitos masculinos. 

Após a visualização da distribuição da população do Município de Bragança, por faixa 

etária e por sexo. É importante destacar, ainda, a distribuição da população economicamente 

em seus setores. 

 

 

 

 

 

 

 

2. 3 – Saúde 

Na saúde, o município de Bragança – PA conta com três hospitais particulares e 

conveniados aos SUS para atender a população local e das demais localidades. Além destes, a 

Tabela 02: População do Município de Bragança – PA 

Localização População 113.227 

Urbana 62.731 

Rural 56.170 
Fonte: IBGE Censo 2010 

Tabela4: População economicamente ativa 

Setor de Atividade População Economicamente Ativa 

Agropecuária  62.731 

Indústria  56.170 

Serviços  372.536 

Fonte: IBGE Censo 2010 



 ESTADO DO PARÁ 

      PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANÇA 

    SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

      Rua: 13 de maio, 470 – Centro – CEP: 68600-000. 
 

17 
 

 

cidade tem as Unidades de Saúde Familiar distribuídas nos bairros e no interior do município, 

tendo atendimento médico correspondente à Unidade da Saúde da Família (PSF) e Unidades 

Mistas num total de 30 unidades. Em Bragança-PA, todas as entidades de saúde, que prestam 

serviços médico-hospitalares, utilizam recursos dos fundos municipais (SUS). Na tabela a 

seguir, apresenta-se a localização dos mesmos distribuídos na sede e no interior. 

A saúde bragantina vem crescendo, no ano de 2013, foi inaugurada mais cinco 

unidades de saúde, com o intuito de atender os beneficiários, pois com o crescimento 

populacional neste município, aumentou a necessidade de construção de mais hospitais e 

postos de saúde. Apresentam-se abaixo os estabelecimentos de saúde no Município:  

 

       Tabela 5: Estabelecimentos de Saúde por tipo e localização 

Meio 

Estabelecimentos de Saúde 

Posto de 

Saúde 

Centro 

de Saúde 

Unidade 

Mista 

Pronto 

Socorro 
Hospital 

UBS 

Saúde da Família 

Urbano  01 03  03 06 

Rural 07     10 

Total 07 01 03  03 16 

Fonte: Secretaria Municipal de Saúde de Bragança – SEMUSB 

 

3. 4 – Cultura 

Bragança é uma cidade calorosa e de povo acolhedor, com uma identidade cultural 

muito forte, tendo uma expressiva manifestação religiosa, como o Círio de Nossa Senhora de 

Nazaré e a Festividade de São Benedito, que é uma das mais antigas do Estado do Pará, 

introduzida pelos escravizados em 1798. Entre as louvações realizadas para o Santo Preto, 

como é carinhosamente conhecido, há a dança da Marujada, que atrai no mês de dezembro 

muitos turistas para a cidade. Outra importante programação do ano é o festival junino no mês 

de junho, momento que valoriza as quadrilhas, bois e pássaros com a sua representatividade 

das práticas tradicionais das diversas comunidades do município.  
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O município de Bragança também preserva um acervo de patrimônio histórico como 

prédios e casarões centenários, a igreja de São Benedito, a Igreja Matriz Nossa Senhora do 

Rosário, a Escola Instituto Santa Terezinha e o mais antigo prédio histórico, o Forte do Caeté, 

construído em 1614 pelos portugueses e localizado em uma ilha próximo à Bragança. As 

figuras abaixo apresentam algumas manifestações culturais e religiosas deste município: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bragança possui em suas origens a cultura indígena, quilombola e Europeias, que se 

combinam para a identificação deste povo, e reflete na rica história a ser explorada e 

preservada pela população local. Essa preservação cultural é refletida nas figuras acima, que 

remetem as manifestações culturais e religiosas, tornando o Município de Bragança uma das 

cidades mais visitadas no decorrer do ano. Além destas manifestações culturais e religiosas, 

esta cidade de 401 anos traz para o povo bragantino momentos inesquecíveis como a antiga 
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estrada de ferro, poetas e cantores locais, exaltando a beleza da conhecida Pérola do Caeté. 

Todo esse marco histórico faz parte da cultura e da educação bragantina. 

 

4. 5 – Relevo  

 O relevo da sede do município é bastante variado. Há exemplos tanto de áreas planas, 

verificadas nos bairros da Vila Sinhá e Perpétuo Socorro, como de relevo bastante íngreme e 

acidentado, como moradias muito abaixo do nível da rua, identificados no bairro do Riozinho. 

A Vegetação do município é bastante variada, com destaque para a amazônica, a de mangue e 

a de campos. Existem os Igapós, áreas que ficam inundadas a maior parte do ano, as Várzeas, 

inundadas em certos períodos de cheia e a terra firme, que não inunda. 

 

5. 6 – Educação 

No campo educacional, o município de Bragança oferece várias modalidades e níveis 

de ensino, da educação básica (educação infantil, ensino fundamental e médio) ao ensino 

superior, em nível de pós-graduação (especialização, mestrado e doutorado), apresentando 

dados que comprovam números decrescentes de alunos nos últimos dois anos. O gráfico 

abaixo apresenta os estabelecimentos de ensino no Município de Bragança.  

 

Gráfico 01: Estabelecimentos de Ensino do Município 

             Fonte: Semed departamento de Estatística /Seduc-PA 

 

A UFPA Campus Universitário de Bragança oferece cursos de ensino superior e Pós 

graduação. O quadro abaixo apresenta a oferta dos cursos e o quantitativo de educandos nos 

cursos. 
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Tabela 06: Estatística de oferta do Campus de Bragança, Período – 2004 A 2014. 

 

Fonte: UFPA Campus Bragança 

 

O gráfico 2:  Apresenta os quantitativos de vagas ofertadas nos últimos Dez anos.  

A partir da análise do gráfico acima é possível observar que de 2010 a 2012, o número 

de vagas ofertadas se manteve estável, ofertando 340 neste período, garantindo oportunidades 

e conhecimento aos bragantinos e à população de outras regiões do Brasil a ingressarem no 

ensino superior. Já nos dois últimos anos, ocorreu uma redução no quantitativo de vagas 

ofertadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disciplinas 2004 1 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
1 

2011 2012 2013 2014 

Pedagogia 50 50 50 50 40 40/40 40/40 40/40 40/40 40 32 

História 0/50 50/50 X x X X 40 40 0/40 40 32 

Engelharia de pesca 30 30 30 30_ 30 30 30 30 30 30 24 

Letras 0/40 x X 40 40 X 40 40 40 40 0/32 

Língua Inglês X x 0/35 x X 0/30 30 30 30 X 24 

Matemática X 0/40 0/40 x X 40 40 40 40 40 32 

Biologia 40 40 40 40 40 40 40 40 40 0/40 32 

Ciências Naturais X x X x X X 40 40 40 0/40 32 

Total de vagas 

Ofertadas 

210 260 195 160 150 220 340 340 340 270 240 
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III – NÍVEIS DE ENSINO 

 

A – EDUCAÇÃO BÁSICA 

 

1. EDUCAÇÃO INFANTIL 

 

1- 1 – Embasamento Teórico e Legal. 

É a partir da década de 1970, que o cenário da Educação infantil começa a atingir 

novos horizontes. A pré-escola é instituída, passando a ser assunto de políticas nacionais. 

“Entretanto, as orientações que fundamentavam a expansão da pré-escola eram inspiradas nas 

teorias de carência cultural na educação infantil, com sentido compensatório” (ARAÙJO, 

2005, p. 155). Isso porque, nesta época, houve um aumento significativo de crianças evadidas 

das escolas, acompanhado de um elevado índice de repetência, fazendo com que a pré-escola 

surgisse para atender crianças de 4 a 6 anos, a fim de solucionar o problema de privação 

cultural da classe baixa. 

Nos anos de 1980, com o processo de abertura política, inicia-se o período de transição 

democrática e inúmeras discussões são levantadas a respeito da educação infantil. A 

população menos favorecida entra em cena para reivindicar seus direitos. Dentre eles, uma 

educação de qualidade para as crianças pequenas e a exigência de uma participação mais 

atuante do Estado, no sentido de elaborar leis que reconhecessem não somente os direitos 

educacionais, mas também os da criança. 

 

Essas discussões fortaleceram a ideia de que a educação da criança de zero a 

seis anos é fundamentalmente, um direito da criança. Com isto, a educação 

nesta fase passou a ser vista como de grande importância, não apenas para o 

seu ingresso no ensino fundamental, mas principalmente pela oportunidade 

de socialização e desenvolvimento global, nos aspectos afetivo, cognitivo, 

social e perceptivo-motor que ela propicia. (ARAÙJO, 2005, p. 157). 

 

Mediante a esta nova visão sobre a educação infantil e à criança, a Constituição 

Federal do ano de 1988, pela primeira vez na história da educação brasileira, reconhece 

legalmente as creches e pré-escolas como um direito social da criança e um dever do Estado. 

Pode-se assim serem citados dois artigos que bem evidenciam esses direitos e deveres: 

Art.6º: São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, que vise à melhoria de 

sua condição de vida, 
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V-assistência gratuita aos filhos e dependentes até seis anos de idade em 

creches e pré-escolas. 

 

Art. 208- O dever do Estado com a educação será efetivado mediante 

garantia de: 

IV-Atendimento em creches e pré-escolas às crianças de zero a seis anos de 

idade. 
 

Outro aspecto presente na Constituição que precisa ser destacado, diz respeito à 

obrigação dos municípios de criar e manter as creches e pré-escolas, assim como o ensino 

fundamental, previstas no art.30: 

 
Art.30- Compete aos Municípios: 

V- Manter com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado, 

programas de educação pré-escolar e de ensino fundamental. 

 

Marcando ainda esta nova Constituição, interessa-nos destacar também o art. 227, pelo 

fato deste atribuir não somente ao Estado, mas também à família e à sociedade, a obrigação de 

garantir melhorias de vida, de educação e segurança às crianças e aos adolescentes, conforme 

é destacado por Araújo (2005, p.159): 

Art.227- É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e 

ao adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à 

alimentação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, 

à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo 

de toda forma de negligência, discriminação, exploração, crueldade e 

opressão. 

 

Nos anos de 1990, acompanhando todo o processo em torno da educação, encontramos 

mais um marco na história do nosso país, para garantir em forma de lei, os direitos da criança 

e do adolescente. Tratava-se do Estatuto da Criança e do Adolescente, aprovado em forma de 

Lei nº 8.069, de 13 de Julho de 1990. Araújo cita Pilotti e Rizzini (1995), para esclarecer de 

forma bem concisa o que significou o referido Estatuto para a criança: 

 
“O novo texto mostra a criança como um sujeito com direitos que precisam 

ser atendidos; restitui à família, mesmo sem recursos materiais, o direito ao 

Pátrio Poder, garante o direito à liberdade e o direito de defesa e cria 

mecanismos de participação da comunidade por meio do Conselho Tutelar e 

dos Conselhos Municipais, Estaduais e Federais”. (ARAÙJO, 2005, p.160). 
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Seguido ao Estatuto da Criança e do Adolescente, outros dois documentos foram 

criados para beneficiar também a educação infantil. São eles: “Política de Formação do 

Profissional de Educação Infantil”, em abril/1994 e a “Política Nacional de Educação 

Infantil”, em dezembro/1994. O primeiro, com o objetivo de estabelecer questões 

relacionadas ao “currículo da educação infantil, cursos de formação profissional, estruturação 

da carreira, remuneração e as condições de trabalhos nas instituições que atendem crianças de 

zero a seis anos.” (ARAÙJO, 2005, p.161). O segundo serviu de incentivo para que o MEC 

iniciasse em outubro de 1993, “uma discussão deste documento, em que foram propostas 

diretrizes gerais para uma Política de Educação Infantil e também as ações que o Ministério 

deveria coordenar nos próximos anos, neste segmento educacional.” (2005, p.161). 

Desse modo, em 20 de dezembro de 1996, foi promulgada a Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação Nacional de nº. 9.394, que no Capítulo II, Seção II, § 29, define a Educação 

Infantil como primeira etapa da educação básica, e “tem como finalidade o desenvolvimento 

integral da criança até seis anos de idade, em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e 

social, complementando a ação da família e da comunidade”. 

Consoante a essa perspectiva e organizada no sentido de orientar a implementação da 

Educação Infantil numa perspectiva educacional (buscando superar o caráter assistencialista 

que marcou historicamente essa etapa de ensino) foi elaborado o Referencial Curricular 

Nacional para a Educação Infantil, instituído no Parecer da Câmara de Educação Básica 

(CEB) nº 2, de 29 de Janeiro de 1999, do Ministério de Educação e do Desporto (MEC), 

visando garantir uma organização pedagógico-curricular que permitisse a formação da 

criança, não somente nos aspectos educacionais, como também sociais, culturais, econômicos 

e políticos da realidade brasileira. 

O Referencial também destaca em sua redação questões relacionadas à aprendizagem 

das crianças, no que diz respeito primeiramente ao direito das mesmas serem reconhecidas 

como um ser social, seguido de uma educação digna e de qualidade, com uma infraestrutura 

adequada, que lhe propicie um bom desenvolvimento, esteja este relacionado ao aspecto 

afetivo, cognitivo, social, intelectual, enfim, que ofereça condições de ensino voltadas para a 

criança. 

No entanto, como é descrito no já mencionado Parecer, o respectivo Referencial, “não 

dispensa a necessidade de formulação das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação 

Infantil”, pois assim está previsto nas leis 9131/95 e 9394/96. 
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Assim, em sete de abril de 1999, foi instituída as Diretrizes Curriculares Nacionais 

para a Educação Infantil, na Resolução CNE/CEB nº1/1999, onde podem evidenciar os 

objetivos para os quais a mesma foi criada. 

 

Art. 2º- Diretrizes Curriculares Nacionais constituem-se na doutrina sobre 

Princípios, Fundamentos e Procedimentos da Educação Básica, definidos 

pela Câmara de Educação Básica do Conselho Nacional de Educação, que 

orientarão as Instituições de Educação Infantil dos Sistemas Brasileiros de 

Ensino, na organização, articulação, desenvolvimento e avaliação de suas 

propostas pedagógicas. 

 

No entanto, em 11 de novembro de 2009 foram instituídas as novas Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a Educação Infantil (Resolução CNE/CEB 05/2009) revogando-

se a Resolução CNE/CEB 01/1999,  

É importante considerar que as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação 

Infantil estão pautadas e fundamentadas na Constituição Federal, na LDB e nas Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a Educação Básica para as DCNEI.  

 

Art. 5º A Educação Infantil, primeira etapa da Educação Básica, é oferecida 

em creches e pré-escolas, as quais se caracterizam como espaços 

institucionais não domésticos, que constituem estabelecimentos educacionais 

públicos ou privados, que educam e cuidam de crianças de 0 a 5 anos de 

idade no período diurno, em jornada integral ou parcial, regulados e 

supervisionados por órgão competente do sistema de ensino e submetidos a 

controle social. (BRASIL, 2009) 

 

Definem ainda que as propostas pedagógicas da educação infantil devem respeitar os 

seguintes princípios: 

I – Éticos: da autonomia, da responsabilidade, da solidariedade e do respeito ao bem comum, 

ao meio ambiente e às diferentes culturas, identidades e singularidades. 

II – Políticos: dos direitos de cidadania, do exercício da criticidade e do respeito à ordem 

democrática. 

III – Estéticos: da sensibilidade, da criatividade, da ludicidade e da liberdade de expressão 

nas diferentes manifestações artísticas e culturais. 
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Esses princípios e a sua materialização, assim como a implementação das Metas e 

Estratégias estão diretamente ligados às condições de trabalho fornecidas. Assim, no que se 

refere ao espaço, o Parecer CNE/CEB 20/2009 orienta que: 

 

É preciso haver a estruturação de espaços que facilitem a interação das 

crianças e a construção de sua cultura de pares, favorecendo o contato com a 

diversidade de produtos culturais (livros de literatura, brinquedos, objetos e 

outros materiais), de manifestação artística e de elementos da natureza. 

Somado a isso, há ainda a necessidade de uma infraestrutura e de formas de 

funcionamento da instituição que garantam ao espaço físico, a adequada 

conservação, acessibilidade, estética, ventilação, insolação, luminosidade, 

acústica, higiene, segurança e dimensões em relação ao tamanho dos grupos e 

aos tipos de atividades.   

 

Nesse sentido, o espaço precisa ser acolhedor, prazeroso, educativo, envolvente. A 

esses aspectos somam-se a necessidade de materiais pedagógicos que auxiliem o trabalho 

cotidiano do professor e enriqueçam as possibilidades de interações. Portanto, é fundamental 

a produção e aquisição de materiais pedagógicos, brinquedos, materiais diversos que 

colaborem para o desenvolvimento da capacidade inventiva, investigativa, produtiva, criativa 

das crianças e de seus professores.  

 

1. 2 – Histórico da Educação Infantil no Município de Bragança 

 

A Pérola do Caeté como é carinhosamente chamada, Bragança tem uma população de 

113.227 habitantes (IBGE, 2010) dos quais 60,35% residem na sede – distrito de Bragança, e, 

os 39,65% são distribuídos nas 173 comunidades rurais e agro pesqueiras. 

Bragança é uma das maiores e mais importantes cidades do litoral paraense, por 

concentrar fatos históricos e importância econômica. Situada na porção central do litoral do 

Salgado, na microrregião Bragantina, a sede do município fica a 216 km de Belém, capital do 

estado do Pará e o acesso se dá por via terrestre, através das rodovias BR – 316 e BR – 308, 

e/ou por via marítima, através do Rio Caeté. 

Como a maioria das cidades brasileiras, esta cidade também teve a sua participação 

no Projeto Casulo da LBA de assistência às famílias carentes. O convênio com a cidade de 

Bragança aconteceu pela primeira vez em parceria com o Sistema Educativo Radiofônico de 

Bragança (SERB) e a Paróquia de Nossa Senhora do Rosário. Iniciou em março de 1979 e foi 

coordenado pelas irmãs Apóstolas do Sagrado Coração de Jesus tendo à frente, a irmã 
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Terezinha Pereira, que era religiosa com formação em Assistência Social. 

 A finalidade do projeto, em Bragança, era dar assistência às crianças e às famílias 

carentes do município, visando à assistência nos aspectos da educação, da alimentação, da 

saúde, como preconizava a educação para as crianças menores, na época. O casulo também 

cuidava das mães carentes desde a gestação, mas as crianças só ingressavam no projeto a 

partir de dois anos, permanecendo até os cinco anos de idade. As orientadoras eram todas 

voluntárias, que tinham como promessa, uma gratificação e as serventes eram as próprias 

mães dos alunos, que se dedicavam na limpeza do ambiente. 

 Neste primeiro convênio, houve casulos nos bairros da Aldeia, Riozinho, Vila Sinhá, 

Samaumapara, Alegre, Perpétuo Socorro, Cereja e Padre Luís.  

 Este primeiro convênio extinguiu-se em dezembro de 1983, porque não tinha ninguém 

para assumir esses projetos, já que a responsável, Irmã Terezinha, foi transferida para ser 

coordenadora estadual do Projeto Casulo, na Capital do Estado. 

 Em 20 de novembro de 1983, o senhor Francisco Ferreira do Carmo, juntamente com 

as senhoras Maria da Conceição Ramos do Carmo, Marizete Ramos, Rosa Helena, Barbosa e 

Carmelita solicitaram junto ao gestor da época, o senhor João Alves da Mota, apoio para a 

implantação no município, do convênio da Fundação Brasileira de Assistência Social, que na 

época tinha sido desenvolvido, de forma pioneira, pelo Sistema Educativo Radiofônico de 

Bragança (SERB). O convenio foi formalizado, havendo a desistência do programa por parte 

da Diocese e de solicitação para o convênio com a Prefeitura, o que foi realizado por ambas as 

instituições.  

 No ano seguinte, em função do desempenho da gestão pública e do trabalho realizado 

pelos profissionais contratados, o projeto recebeu recursos para aquisição dos prédios, onde 

hoje ainda funciona a EMEI Chapeuzinho Vermelho, EMEI Menino Jesus (atual EMEI 

Cláudia Betânia Cavaleiro de Macedo), EMEI Perpétuo Socorro. Também foi implantado no 

meio rural, nas comunidades do Acarajó Grande, Tracuateua (que na época pertencia à 

Bragança), Lago do Povo, Treme, Castelo e Caranã. 

 Até o ano de 1999, toda a coordenação do Projeto Casulo estava concentrada na 

Secretaria de Promoção Social, porém, a formação dos professores ou monitores era feita por 

coordenadores da SEMED. A partir do ano de 2000, a coordenação passou a atuar na 

secretaria e já contava com a denominação de Escolas de Educação Infantil e não mais 

Casulos.   



 ESTADO DO PARÁ 

      PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANÇA 

    SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

      Rua: 13 de maio, 470 – Centro – CEP: 68600-000. 
 

27 
 

 

A partir desse aumento de demanda, a Secretaria Municipal de Educação sentiu a 

necessidade de construir uma Proposta Curricular para a Educação Infantil que buscasse 

oferecer condições favoráveis ao desenvolvimento integral da criança de 0 a 5 anos e 

assegurasse os seus direitos como sujeito histórico e de direitos, de acordo com as prescrições 

presentes nas Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil (Resolução 

CNE/CEB 09/2009) e seu respectivo Parecer (Parecer CNE/CEB 20/2009), uma vez que a 

Educação Infantil faz parte das políticas públicas do município.  

 Em agosto de 2011, a Secretária Municipal de Educação, Professora Eulina Rabelo, 

baixou uma portaria de nº 095/2011 designando dez profissionais da Educação para compor a 

Comissão de Estruturação e Implantação da Proposta Curricular da Educação Infantil para a 

Rede Municipal de Ensino do Município de Bragança. Desta forma, no ano de 2012, foram 

promovidos diversos momentos de formações continuadas e Fóruns de discussão para 

professores, coordenadores e gestores a fim de atender a esta demanda. Destas discussões, foi 

gerado um documento escrito, sendo orientador e propulsor de avanços significativos na 

educação, significando um marco na história da Educação deste Município. Porém, vale 

ressaltar que, a proposta escrita na SEMED ainda precisa ser encaminhada ao Conselho 

Estadual de Educação. 

No ano de 2011, iniciou-se a construção da Primeira Creche no município, através do 

Programa Pró-Infância, a qual está localizada no bairro do Taíra. 

         No ano de 2012, a SEMED renovou a proposta para o Programa Pró-

Infância/FNDE/MEC e, com isso, o município de Bragança obteve a aprovação para a 

construção de mais nove creches, citamos: Aeroporto (Vila Sinhá), Alto Paraíso, Acarajó, 

Acarpará, Bacuriteua, Caratateua, Jiquiri, Parada Bom Jesus e Taquandeua. Todas 

conveniadas com o FNDE/MEC e o Município de Bragança. 

 

1. 3 – Diagnóstico 

A rede municipal de ensino oferta a Educação Infantil para 3.589 alunos, sendo que 

174 são alunos atendidos pela 1ª Creche Municipal implantada, tipo B. Este número de alunos 

está distribuído em 57 escolas. Os alunos atendidos na Educação infantil, no município de 

Bragança estão distribuídos em 180 turmas, sendo que 105 escolas estão localizadas na cidade 

e 75 escolas nas comunidades do campo.  

O quadro docente municipal é composto por 170 docentes e 41 auxiliares ou 

assistências educacionais.  
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Mediante visitas realizadas nas escolas, podemos inferir que o maior ponto crítico 

enfrentado na área da Educação Infantil, refere-se à infraestrutura, pois, a maioria das escolas 

da rede municipal está em condições precárias de funcionamento, sem condições adequadas 

para o nível de atendimento (salas muito pequenas, quentes, piso cru, mobiliários inadequados 

e etc). Das escolas que funcionam na cidade, 25% laboram em prédios alugados. Nas escolas 

do campo, grande parte das turmas funciona em escolas que ofertam o ensino fundamental, e 

ainda em salas improvisadas. Algumas turmas nas comunidades funcionam em centros 

comunitários, residências alugadas, galpões e etc. 

No entanto, a Educação Infantil oferecida pela rede particular de ensino, que atende 

312 alunos, distribuídos em 17 turmas, em três escolas, dispõe de uma infraestrutura mais 

adequada, salas de aulas com número de alunos reduzidos, espaço mais arejado com salas 

ventiladas, área adequada para brincar e para a prática de esportes. 

Precisamos reconhecer que a demanda da educação infantil é maior que a oferta, 

mesmo que nos últimos anos tenha havido crescimento no número de tendimentos. 

 

Tabela 07: Demonstrativo da Educação Infantil em Bragança 

Rede Municipal Rede Particular 

Escola Turma Alunos Escola Turma Alunos 

57 180 3.589 03 17 312 

 

1. 4 – Diretrizes 

 

1. 4. 1 - Definição da Educação Infantil: 

A Educação Infantil, conforme as Diretrizes Curriculares Nacionais, define-se como a 

Primeira etapa da Educação Básica, e deve ser oferecida em creches e pré-escolas, às quais se 

caracterizam como espaços institucionais não domésticos, que constituem estabelecimentos 

educacionais públicos ou privados, que educam e cuidam de crianças de 0 a 5 anos de idade 

no período diurno, em jornada integral ou parcial, regulados e supervisionados por órgão 

competente do sistema de ensino e submetidos a controle social. 

É dever do Estado garantir a oferta de Educação Infantil pública, gratuita e de 

qualidade, sem requisito de seleção. 
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1. 4. 1. a) Concepção de Criança: 

Sujeito histórico e de direitos que, nas interações, relações e práticas cotidianas que 

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

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

produzindo cultura. 

 

1. 4. 1. B) Concepção de Currículo: 

Conjunto de práticas que buscam articular as experiências e os saberes das crianças 

com os conhecimentos que fazem parte do patrimônio cultural, artístico, ambiental, científico 

e tecnológico, de modo a promover o desenvolvimento integral de crianças de 0 a 5 anos de 

idade. 

1. 4. 2 – Definição da Proposta Pedagógica 

Proposta Pedagógica ou Projeto Político Pedagógico é o plano orientador das ações da 

instituição. Define as metas que se pretende para a aprendizagem e desenvolvimento das 

crianças, que precisam ser educadas e cuidadas. É elaborado num processo coletivo, com a 

participação da direção, dos professores e da comunidade escolar. 
 

2. ENSINO FUNDAMENTAL  
 

2. 1 – O Ensino Fundamental de Nove Anos 

A proposta do Ministério da Educação/MEC ao implantar o Ensino Fundamental de 

Nove Anos é de assegurar a todas as crianças, um tempo mais longo dentro da escola e assim, 

proporcionar maior e melhor aprendizado aos alunos. 

O Ensino Fundamental mais longo começou a ser discutido no Brasil em 2004, sendo 

que o programa teve início em algumas regiões brasileiras no ano seguinte. Mas foi em 2006 

que foi sancionada pela Presidência da República, a Lei 11.274, que altera a redação dos arts. 

29, 30, 32 e 87 da Lei 9.394/96; a lei sancionada estabelece que o Ensino Fundamental 

passaria de 8 anos para 9 anos de duração, com matrícula obrigatória a partir de seis anos de 

idade. O prazo que o MEC estipulou para que o Ensino Fundamental fosse de 9 anos em todo 

o país foi até 2010. Durante esse período, foram dados prazos aos Sistemas de Ensino para se 

adaptarem ao novo modelo de pré-escolas, que passaram a atender crianças de 4 e 5 anos. 

O ensino fundamental é obrigatório para crianças e jovens com idade entre 6 e 14 

anos. Essa etapa da educação básica deve desenvolver a capacidade de aprendizado do aluno, 

por meio do domínio da leitura, escrita e do cálculo, além de compreender o ambiente natural 



 ESTADO DO PARÁ 

      PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANÇA 

    SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

      Rua: 13 de maio, 470 – Centro – CEP: 68600-000. 
 

30 
 

 

e social, o sistema político, a tecnologia, as artes e os valores básicos da sociedade e da 

família.  
 

2. 2 – Um novo olhar sobre o Ensino Fundamental 

De acordo com a Resolução CNE/CBE nº 7, aprovada em 14 de dezembro de 2010, foi 

ratificada, as orientações sobre o Ensino Fundamental de Nove Anos nas séries iniciais, 

definindo em seu artigo 30, (BRASIL, 2010) “Os três anos iniciais do Ensino Fundamental 

devem assegurar: I – a alfabetização e o letramento [...]”. Diante disto, o Estado reafirma o 

Ensino Fundamental como direito público subjetivo, estabelecendo a entrada das crianças de 6 

anos de idade no ensino obrigatório. 

Com isso, o Ministério da Educação / MEC objetivava proporcionar às crianças de 6 

anos de idade, o ingresso mais cedo no Ensino Fundamental e também de concluí-lo aos 14 

anos de idade, e assim, contribuir com a equidade social e com a qualidade da Educação, 

aumentando as oportunidades de aprendizagem já que amplia também o tempo de 

permanência  das crianças na escola, a partir dos 6 anos.  

Diante do desafio de construir um projeto educacional de qualidade para o novo 

ensino fundamental, são necessárias ações pedagógicas, administrativas e financeiras que 

legitimem e efetivem tal projeto. Para tanto, faz-se necessário unir forças, no sentido de 

oferecer uma educação de qualidade que apresente uma proposta pedagógica voltada a 

atender as especificidades desta etapa da educação básica, respeitando as necessidades e 

peculiaridades desta fase da vida estudantil, levando em consideração a escola e os sujeitos 

que dela fazem parte.  

Segundo os PCN’s, torna-se necessário construir para o Ensino Fundamental de Nove 

anos, uma nova estrutura e uma nova organização dos conteúdos, pois não devemos confundir 

que, com a inclusão da criança de 6 anos de idade no ensino obrigatório, deverá ser permitida 

a antecipação dos conteúdos e atividades que foram compreendidas como adequadas a 

primeira série. O MEC salienta que as danças, jogos e brincadeiras são importantes, porém, 

estes devem ser trabalhados de acordo com o desenvolvimento cognitivo da criança. E a 

alfabetização é vista como um processo que tem hora para começar, porém não tem hora para 

terminar. 

Do ponto de vista da construção de uma nova proposta pedagógica para o ensino 

fundamental são necessárias discussões e definições de metas realistas que possam ser 

efetivamente executadas, no sentido de melhorar a condição de sucesso e permanência dos 
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estudantes na escola. Sabemos que, para tanto, são necessários uma série de investimentos em 

equipamentos, estruturas físicas e valorização profissional. Entretanto, nada será suficiente, se 

não houver um esforço conjunto para construir uma proposta pedagógica escolar que vise à 

formação de crianças e adolescentes autônomos e criativos, estabelecendo como objetivos 

principais das instituições de ensino, a garantia do acesso ao conhecimento produzido 

socialmente pela humanidade e a formação da cidadania. 
 

2. 3 – Diagnóstico da Rede Municipal  

 Com base no último levantamento do censo escolar 2014, da Secretaria Municipal de 

Educação, que atende um público de 18.254 alunos, 11.437 alunos estão matriculados no 

Ensino fundamental. Considerando esta realidade, faz-se necessário projetar estratégias 

pedagógicas, de infraestrutura e curricular, que possam atender essa demanda. Visto que, um 

dos parâmetros instituídos nesta categoria é a realidade encontrada nas turmas do Ensino 

Fundamental na área do campo. Mediante estes dados, é preciso conhecer como se 

caracterizam as escolas bragantinas, tendo uma visão abrangente de como se configurou esse 

processo estrutural das escolas em nível municipal. 

Tabela 08: NÚMERO DE ESCOLAS MUNICIPAIS 

Número de escolas na sede do município. 12 escolas 

Número de escolas do campo 119 escolas 

TOTAL 131 escolas 

Fonte: Educacenso 2014/INEP 

Tabela 09: NÚMERO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO 

Ensino fundamental I 10.617 

Ensino fundamental II 2.550 

Ensino fundamental modalidade EJA 1.423 

EJA – Projovem Urbano 232 

EJA – Projovem Campo 123 

Educação Infantil 3.674 

TOTAL 18.519 

Fonte: Educacenso 2014/INEP 
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2. 4 – Diagnóstico da Rede Estadual 

A 1ª URE atende o ensino fundamental, conforme estabelece a Lei nº 9394/96. A 

oferta do Ensino Fundamental do 6º ao 9º ano é de responsabilidade dos estados da federação. 

Entretanto, a exemplo do que ocorre com as demais etapas e níveis educacionais, conforme 

recomenda a lei, compete às Secretarias Municipais de Educação, em conjunto com a Rede 

Estadual de Ensino e Particular e com os Conselhos Municipais de Educação, o 

acompanhamento do  trabalho desenvolvido neste segmento, no âmbito dos municípios. 

Importante destacar o entendimento sobre o Ensino Fundamental, cuja meta é a 

universalização de uma educação que contemple as especificidades e diversidades  

socioculturais,  com  vistas  a  garantir,  além  do acesso,  a  permanência,  o  sucesso  do  

aluno  e  a  qualidade  da  educação escolar. 

Tal entendimento implica necessariamente, em investimentos do poder público em 

infraestrutura, recursos didáticos apropriados, salas e serviços de apoio, formação continuada 

do corpo docente, mediante planejamento próprio e realização de  parcerias  com  as  demais  

instâncias  governamentais,  e também  com  as  Instituições  de  Ensino  Superior,  tendo  em  

vista,  o  atendimento das necessidades das escolas que integram a rede estadual. 

Também deve ser considerada nas políticas de educação, a ampliação da jornada 

escolar, focalizando a realização de atividades de acompanhamento e complementação do 

trabalho pedagógico, assim como atividades culturais, artísticas,  recreativas  e  esportivas,  

com  o  objetivo  de  possibilitar  aos  alunos maiores oportunidades de desenvolvimento e 

aprendizagem. 

 Com relação às Propostas Pedagógicas, estas contribuem para a formação de sujeitos 

autônomos, inseridos social e culturalmente na vida da comunidade e capazes de refletir e 

contribuir, mediante a utilização do conhecimento produzido historicamente pela humanidade, 

na busca de soluções para os problemas de seu tempo. A este respeito, considera-se que a 

construção coletiva do Projeto Político  Pedagógico,  no  âmbito  de  cada  instituição  

educacional  é  essencial, principalmente  por  constituir  condição  primordial  para  o  

fortalecimento  da autonomia e consolidação da gestão democrática desta.  

Complementando este processo, é necessário assegurar às escolas, condições para a 

realização de avaliações com ênfase no processo educativo, com vistas a fornecer elementos 

adicionais para as tomadas de decisões  e definição das políticas educacionais no âmbito do 

município. 
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              Hoje, a 1ª URE está com um quadro de 63 escolas, estando 3 extintas, 50 na zona 

urbana e 13 na zona rural, com 1.097 professores efetivos e 332 temporários, 3.210 alunos no 

fundamental I, 6.656 alunos no fundamental II, 1860 alunos no EJA fundamental, 85 alunos 

especiais anos iniciais e 31alunos nos anos finais, 13 alunos no EJA especial fundamental, 

tendo mais quatro municípios sob sua jurisdição: Tracuateua, Augusto Corrêa ,Cachoeira do 

Piriá e Viseu.        

2. 5 – Diretrizes 

De acordo com a resolução nº 07 de dezembro de 2010, muitas atribuições são 

determinantes e necessárias para se organizar em termos de infraestrutura, diretrizes 

curriculares. Com isso, é importante estabelecer com base neste documento acima citado, 

algumas das diretrizes e critérios, os quais são essenciais para essa modalidade de ensino.  

Inicialmente, são necessários investimentos do poder público em infraestrutura, 

recursos didáticos apropriados, salas e serviços de apoio, formação continuada do corpo 

docente, mediante planejamento próprio e realização de parcerias com as demais instâncias 

governamentais, assim como, com as Instituições de Ensino Superior, tendo em vista o 

atendimento das necessidades das escolas que atendem este nível de ensino. 

O ensino fundamental tem como objetivo dialogar as políticas de formação que 

busquem estratégias, visando à qualidade do ensino, as quais são efetivadas nas políticas de 

avaliação como: Provinha Brasil, Prova Brasil e Ana. Dentro dessas políticas de avaliação, 

temos um nível não muito positivo, que se configura nos baixos índices do IDEB das escolas 

bragantinas.  

Em virtude dessa realidade presente nas escolas municipais, a coordenação do Ensino 

Fundamental da Secretaria Municipal de Educação tem como proposta  R   ia -

pedagógica, traçar um diálogo de avaliação sobre os instrumentos que medem o índice de 

qualidade do ensino. Tentando entender quais os fatores estruturais e pedagógicos que 

contribuem para um diagnóstico avaliativo negativo nas instâncias superiores e municipais. 

Com base nesta realidade, a coordenação tem objetivo de se fazer uma avaliação comparativa 

sobre os instrumentos avaliativos nacionais que medem o IDEB. 

 

3. ENSINO MÉDIO 

3. 1 – Ensino Médio – Política Nacional 

  Com base no disposto da CF/88, a nova LDB determinou este nível de ensino, como 

etapa final da Educação Básica.  Sob esta perspectiva, o Ensino Médio (EM), cuja oferta é de 



 ESTADO DO PARÁ 

      PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANÇA 

    SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

      Rua: 13 de maio, 470 – Centro – CEP: 68600-000. 
 

34 
 

 

responsabilidade dos Estados, passou a integrar a etapa educacional considerada essencial 

para o exercício da cidadania, além de constituir a base para o acesso às atividades produtivas 

e para o prosseguimento nos níveis mais elevados de educação. 

O Parecer CNE/CEB nº 15/98, que fixa as diretrizes para a organização curricular do 

Ensino Médio, propõe-se a romper e superar a dualidade histórica entre as orientações 

propedêuticas e profissionalizantes e entre os objetivos humanistas e econômicos, que 

decorrem dos privilégios resultantes da origem social dos indivíduos. 

 

3. 2 – Diagnóstico 

 Atualmente, a 1ª URE recebe as matrículas iniciais do Ensino Médio.  Esta se 

fundamenta no entendimento de que a educação deve ser humanizadora, e contribuir para a 

construção de uma sociedade mais justa e solidária, que respeite a diversidade e as diferenças 

e minimize a segmentação social, possibilitando a inserção de todos no processo produtivo e 

na produção de sua própria subsistência. Neste sentido, o acesso ao EM gratuito e de 

qualidade deve ser garantido a todos, em especial, aos que a ele não tiveram acesso na idade 

adequada e às pessoas com necessidades educacionais especiais. 

O maior desafio é garantir condições de acesso ao Ensino Médio a todos que 

concluíram o Ensino Fundamental, de forma que este cumpra a finalidade de ser, 

efetivamente, a etapa final da Educação Básica e contribua para que o indivíduo possa 

alcançar seu pleno desenvolvimento e exercício da cidadania, além de se inserir no mundo do 

trabalho e dar prosseguimento nos níveis educacionais mais elevados.  

A grande importância do EM deve-se ao acesso que ele oportuniza ao domínio dos 

conhecimentos científicos, tecnológicos, socioculturais e de linguagens, que permeiam e 

contribuem para o desenvolvimento dos sujeitos, bem como para a compreensão de que a 

produção de conhecimento é social, cultural, econômica e política, oportunizando a cada 

estudante conhecer seu papel e função na sociedade. 

Hoje, a 1ª URE conta com 21 escolas de ensino médio, em um total de 4.324 alunos 

matriculados no médio regular, 2.060 alunos na modalidade EJA médio e 13 alunos na 

educação especial médio. 

 

3. 3 – Diretrizes 

Para ilustrar a situação atual do Ensino Médio, a 1ª URE apresenta as matrículas 

iniciais no período de 2003 a 2013, onde a oferta nesta modalidade de ensino fundamenta-se 
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no entendimento de que a educação deve ser humanizadora e contribuir para a construção de 

uma sociedade mais justa e solidária, que respeite a diversidade e as diferenças e minimize a 

segmentação social, possibilitando a inserção de todos no processo produtivo e na produção 

de sua própria subsistência. Neste sentido, o acesso ao EM gratuito e de qualidade deve ser 

garantido a todos, em especial, aos que a ele não tiveram acesso na idade adequada e às 

pessoas com necessidades educacionais especiais. 

O maior desafio é garantir condições de acesso ao Ensino Médio a todos que 

concluíram o Ensino Fundamental, de forma que este cumpra a finalidade de ser, 

efetivamente, a etapa final da Educação Básica e contribua para que o indivíduo possa 

alcançar seu pleno desenvolvimento e exercício da cidadania, além de se inserir no mundo do 

trabalho e dar prosseguimento nos níveis educacionais mais elevados.  

A grande importância do EM deve-se ao acesso que ele oportuniza ao domínio dos 

conhecimentos científicos, tecnológicos, socioculturais e de linguagens, que permeiam e 

contribuem para o desenvolvimento dos sujeitos, bem como para a compreensão de que a 

produção de conhecimento é social,  cultural,  econômica  e  política,  oportunizando  a  cada  

estudante conhecer seu papel e função na sociedade. 
 

B – EDUCAÇÃO SUPERIOR 

1. Ensino Superior: Seu desenvolvimento Nacional e Regional. 

Certamente, temos a considerar que o ensino superior no Brasil iniciou sua 

organização mais sistemática a partir de 1934, com a fundação da Universidade de São Paulo 

(USP). Martins (2000) afirma que desde o final da década passada, o crescimento da educação 

superior no Brasil, numa média de 7% ao ano, produziu uma diversificação na forma de 

atendimento aos ingressantes, sobretudo, na graduação. 

Este processo de expansão foi acompanhado pela ampliação de vagas, mudanças no 

perfil da população atendida e, consequentemente, de construção de alternativas 

metodológicas e organizativas desta etapa educacional no país, e a definição de sua inserção 

no mercado, em que se pese a agressiva influência política entre as décadas de 1960 e 1970, 

até o início dos anos de 1980, quando a maioria das instituições de ensino superior seria 

originada do setor privado.  

O aumento no número de cursos de graduação, no período de 2009 a 2012 (3.195 

cursos), ocorreu, principalmente, pelo crescimento de cerca de 70% do número de cursos na 

rede municipal, seguida da rede federal, com 28,6% de aumento no mesmo período. O 
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crescimento registrado na rede municipal, de 2011 para 2012, pode ser explicado pela 

mudança de categoria administrativa de algumas instituições que possuem caráter público, 

mas estavam registradas como privadas, nos anos anteriores.  

De acordo com o censo, em 2012, foram registrados no ensino superior no Brasil, 7.037.688 

alunos matriculados em cursos de graduação, dos quais 2.747.089 ingressos e 1.050.413 

concluintes da educação superior. 

A educação superior está amparada pela LDB 9394/96, no seu capitulo IV no artigo 

43, e tem por finalidade: 

 
III – Incentivar o trabalho de pesquisa e investigação científica, visando o 

desenvolvimento da ciência e da tecnologia e da criação e difusão da cultura, e, 

desse modo, desenvolver o entendimento do homem e do meio em que vive;  

IV – Promover a divulgação de conhecimentos culturais, científicos e técnicos que 

constituem patrimônio da humanidade e comunicar o saber através do ensino, de 

publicações ou de outras formas de comunicação. 

 

O marcos legal retratado aqui demonstrou que a organização do trabalho pedagógico 

no ensino superior reafirma o discurso amparado pelo tripé do ensino, pesquisa e extensão, 

bem como, traz à tona a fomentação de uma formação enveredada por uma epistemologia 

crítica do conhecimento entre educandos e educadores como sujeitos coletivos da sua 

construção do conhecimento, bem como apresentam a produtividade e sua articulação dos 

saberes cotidianos e científicos visando o desenvolvimento humano e, por conseguinte, da 

ciência produzida pela humanidade.  

Para compreender a educação superior no Município de Bragança, faz-se necessário 

apresentar três instituições que movimentam a educação na referida modalidade de ensino 

nesta cidade: Universidade Federal do Pará / Campus Universitário de Bragança, Instituto 

Federal do Pará e Universidade Aberta do Brasil.  
 

1. 1 – Demarcando as instituições superiores no Município de Bragança – Pará. 

A Universidade Federal do Pará, Campus Universitário de Bragança, inicia suas 

atividades em 1987, com o processo de interiorização. Bragança foi uma das cidades 

escolhidas para implantação de um campus avançado da Universidade Federal do Pará. O 

campus possui 06 faculdades e 01 Instituto, que foi fundado em 2007 e definido como 

Instituto de Estudos Costeiros (IECOS). 
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No dia 20 de outubro de 2008, o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 

do Pará (IFPA – Campus Bragança), começa a funcionar, inicialmente, na Escola Municipal 

de Ensino Fundamental Jorge Daniel Ramos, no bairro Perpétuo Socorro, enquanto o prédio 

definitivo do Campus estava sendo construído. Na oportunidade, foram ofertadas à 

comunidade, através de processo seletivo, duzentos e oitenta vagas para os Cursos Técnicos: 

Edificações, Informática, Eventos, Pesca e Aquicultura. Os Cursos Técnicos: Edificações e 

Eventos ofertaram duas turmas e os demais ofertaram uma turma. Paralelamente às turmas 

dos cursos técnicos, em julho de 2009, através de processo seletivo, foram ofertadas quarenta 

vagas para uma turma de Licenciatura em Física. Também é ofertada a primeira turma de 

Licenciatura em Educação do Campo, por meio do Programa PROCAMPO, cujo objetivo 

principal é a formação de educadores para a docência nos anos finais do ensino fundamental 

e ensino médio nas escolas rurais dos municípios da região bragantina. 

Sobre a Universidade Aberta do Brasil, foi assinado um acordo de cooperação técnica 

nº 88/2009, que celebram entre si, a Coordenação de Aperfeiçoamento de Nível Superior 

Capes, o Município de Bragança do Pará e a Universidade do Estado do Pará – UEPA. O 

Sistema Universidade Aberta do Brasil- UAB, instituído pelo decreto 5.800, de 08 de junho 

de 2006, é um programa do Ministério da Educação, criado em 2005, no âmbito do Fórum 

das Estatais pela Educação e possui como prioridade a capacitação de professores da 

educação básica. Está voltada para o desenvolvimento da modalidade de Educação à 

distância, com a finalidade de expandir e interiorizar a oferta de cursos e programas de 

Educação Superior do País vindo a fazer parte da educação do Município de Bragança.  

A Universidade Aberta do Brasil é um sistema integrado por universidades públicas, 

que oferece cursos de nível superior para camadas da população que têm dificuldade de 

acesso à formação universitária. Além disso, incentiva a colaboração entre a União e os entes 

federativos e estimula a criação de centros de formação permanentes por meio dos polos de 

apoio presencial em localidades estratégicas. Os polos oferecem a infraestrutura física, 

tecnológica e pedagógica para que os alunos possam acompanhar os cursos à distância. De 

acordo com a legislação brasileira, a educação à distância é caracterizada como a “modalidade 

educacional, na qual a mediação didático-pedagógica nos processos de ensino e aprendizagem 

ocorre com a utilização de meios e tecnologias de informação e comunicação, com estudantes 

e professores desenvolvendo atividades educativas em lugares ou tempos diversas”. (Decreto 

n.º 5.622, de 19 de dezembro de 2005). 
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            A Universidade Aberta do Brasil/CAPES – UAB – Polo Bragança iniciou em 2009, 

com parceria da Universidade Estadual do Pará – UEPA e Prefeitura Municipal, em 

conformidade com a resolução nº1987, de 19 de agosto de 2009, do Conselho Universitário – 

CONSUN, abrangendo a todos os segmentos que a compõe: estudantil, docente e técnico-

administrativo e oferecendo os seguintes cursos de graduação à distância e com 20% de sua 

carga horária na modalidade presencial, todos com duração de 04 anos: Licenciatura em 

Letras, Licenciatura em Ciências Naturais – Habilitação Biologia, e Licenciatura em 

Matemática. 

As universidades contribuem para o processo de regionalização e desenvolvimento da 

pesquisa, do ensino, e da extensão no território bragantino e sua complexidade composta por 

diferentes sujeitos que compõe sua territorialidade.  
 

2. Diagnóstico 

Dados recentes sobre a educação superior no Brasil indicam que vivemos num 

momento histórico, onde temos que lidar com a dualidade nesta etapa educacional: de um 

lado, o grande investimento financeiro nesta fase da educação, fato que não pode ser 

considerado um problema e de outro, a expansão ainda que pouco expressiva e democratizada 

do ensino superior. 

Segundo dados do INEP 2012, de acordo com o censo 2012, 12,6% das IES que 

finalizaram o preenchimento das informações, são públicas e 87,4% são privadas. Quase a 

metade (48,6%) das IES do País está localizada na região Sudeste. A região com o menor 

número de IES é a Norte, com 154 IES, seguida pela região Centro-Oeste com 236 

instituições. Em conjunto, as duas regiões representam 16,1% do total das IES do Brasil. 

Analisando especificamente a rede pública, 47,0% das IES estão localizadas na região 

Sudeste; 21,4% na região Nordeste; 16,1% na região Sul; 9,2% na região Norte; e 6,3% na 

região Centro Oeste. Esses percentuais têm uma relação direta com o contingente 

populacional dessas regiões. 

Analisando os dados por região geográfica, em todas predominam as IES da rede 

privada, principalmente na região Sudeste, em que essas instituições possuem mais de 80% 

das matrículas em cursos presenciais. A região com a maior participação de IES públicas é a 

região Norte, concentrando 44,4% das matrículas. Outro ponto a destacar é a participação das 

universidades públicas nas regiões Norte, com 39,6% das matrículas de graduação presencial, 
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e Nordeste, com 36,7%. Demonstra-se, nesse caso, uma maior participação do poder público 

nessas regiões menos favorecidas economicamente (IBGE, 2013). 
 

2. 1 – Diagnóstico da Educação Superior na UFPA 

Em 1987, a Universidade Federal do Pará iniciou o seu processo de interiorização e 

Bragança foi uma das cidades escolhidas para implantação de um campus avançado da 

Universidade Federal do Pará. O campus possui 06 faculdades e 01 Instituto, que foi fundado 

em 2007 e definido como Instituto de Estudos Costeiros (IECOS). 

 

Quadro 2: Faculdades existentes no Campus e Cursos ofertados 

FACULDADE CURSO 

LETRAS LINGUA PORTUGUESA/ INGLÊS 

EDUCAÇÃO PEDAGOGIA 

ENGENHARIA DE PESCA ENGENHARIA DE PESCA 

CIENCIAS BIOLÓGICAS CIENCIAS BIOLÓGICAS 

MATEMÁTICA MATEMÁTICA 

HISTÓRIA HISTÓRIA 

CIÊNCIAS NATURAIS CIÊNCIAS NATURAIS 
 

Tabela 10: Total de Aluno por curso no ano de 2014 – Cursos Regulares 

Ordem Cursos Alunos Ativos 

1 CIÊNCIAS BIOLÓGICAS  179 

2 CIÊNCIAS NATURAIS 109 

3 ENGENHARIA DE PESCA 150 

4 HISTÓRIA 166 

5 LETRAS LINGUA INGLESA 119 

6 LETRAS LINGUA PORTUGUESA 152 

7 LICENCIATURA INTEGRADA 24 

8 MATEMÁTICA  176 

9 PEDAGOGIA  178 

TOTAL 1.253 

Fonte: SIGAA 

Tabela 11: Curso Intervalar 2014 

Ordem Cursos Alunos Ativos 

1 ADMINISTRAÇÃO 75 

2 CIÊNCIAS CONTÁBEIS 48 

3 HISTÓRIA INTENSIVO  36 

4 PEDAGOGIA INTENSIVO  47 

5 TURISMO INTENSIVO 96 

6 CIÊNCIAS NATURAIS INTENSIVO 47 

7 LETRAS LINGUA INGLESA INTENSIVO 29 
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8 LETRAS LINGUA PORTUGUESA INTENSIVO 47 

 TOTAL 425 

Fonte: SIGAA 

Considerando os cursos ofertados pelo Campus de Bragança na modalidade regular e 

intensivo, o número de alunos ativos, segundo dados coletados no Sistema Integrado de 

Gestão de Atividades Acadêmicas – SIGAA somam 2.089 alunos atendidos, conforme 

Gráfico 01. Considerando todos os alunos vinculados ao Campus, o número de alunos sobe 

para 2.719 alunos devidamente matriculados. 

 

Gráfico 3: Alunos ativos por curso – Regular e Intervalar 

 
Fonte: Sigaa, dezembro 2014   
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Para atender toda a demanda da comunidade acadêmica, o Campus de Bragança conta 

com 94 professores distribuídos entre os diversos cursos conforme Gráfico abaixo. A maioria 

do corpo docente é composta por doutores (62%), seguida de mestres (33%) e especialistas 

(5%), como especifica os gráficos: 

 

Gráfico 04: Professores por Faculdade 

 

 

Gráfico 05: Titulação Docente 

 

 

Fonte: SIGAA, dezembro 2014. 

Fonte: SIGAA, dezembro 2014. 
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ESPECIALIZAÇÕES – Lato-Sensu 

Quadro 3: Pós Graduação ofertadas 2014 / 2015 

FACULDADE CURSO Nº de alunos 

 

EDUCAÇÃO 

Especialização em 

Educação Infantil: 

desafios, linguagens, 

saberes e práticas 

narrativas. 

40 

Especialização em 

Educação de Jovens e 

Adultos 

80 

 

MESTRADO/ DOUTORADO – Strictus – Sensu 

Quadro 4: Mestrado / Doutorado 

FACULDADE CURSO Nº de alunos 

CIENCIAS BIOLÓGICAS 
Mestrado em Biologia Ambiental 79 

 Doutorado em Biologia Ambiental 41 

LETRAS 
Mestrado em Linguagens e Saberes 

da Amazônia 
61 

 

2. 2 – Diagnóstico dos Cursos Superiores no IFPA 

Os cursos superiores são ofertados como cursos regulares e através dos programas do 

governo federal. Todos são oferecidos na forma presencial e atendem uma demanda de alunos 

advindos do ensino médio ou técnico através do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) e que 

fizeram opção pelo Sistema Unificado de Seleção (SISU).  

Esses cursos tentam suprir as necessidades de demandas dos municípios da região 

bragantina e, por isso a oferta de cursos, dá-se preferencialmente, para as licenciaturas na qual a 

região tem maior carência e, também, oferta cursos na área tecnológica. 

 

S. 2. 1 – Cursos Superiores de Graduação 

Os Cursos Superiores de graduação do IFPA assumem o propósito de promover a 

formação do cidadão com o intuito de privilegiar os valores humanos, éticos e morais em suas 

relações pessoais e profissionais, aplicar as bases científicas e tecnológicas necessárias ao 

desempenho de suas atividades profissionais de modo adequado e atual, assim como, 

promover a autonomia intelectual dos alunos. 
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A oferta dos cursos de nível superior no IFPA mostra-se da seguinte forma:  

2. 2. 1. A) Cursos de tecnologia; 

2. 2. 1. B) Cursos de licenciatura. 

Os Cursos de Tecnologia, ou cursos de graduação tecnológica são organizados, de 

acordo com o que orienta o Catálogo Nacional de Cursos Superiores de Tecnologia publicado 

em 2010, pelo Ministério da Educação. Os cursos de graduação tecnológica objetivam 

contemplar a formação de profissionais voltados para a aplicação e o desenvolvimento de 

pesquisa e inovação tecnológica; a difusão de tecnologias; a gestão de processos de produção 

de bens e serviços; o desenvolvimento da capacidade empreendedora; a manutenção das suas 

competências em sintonia com o mundo do trabalho e o desenvolvimento no contexto das 

respectivas áreas profissionais. 

Os Cursos de Licenciatura, bem como programas especiais de formação pedagógica, 

visam à formação de professores para a Educação Básica. 

  

Cursos Superiores ofertados pelo IFPA – Campus Bragança 

Quadro 5: Cursos Superiores pelo IFPA 

Curso 
Tipo de 

oferta 
Modalidade Município Duração 

Licenciatura em Física 
Curso 

Regular 
Presencial 

Bragança 
3,5 anos 

Licenciatura em Pedagogia 
Convênio e 

PARFOR 
Presencial 

Bragança 

S. João de 

Pirabas 

Capitão Poço 

3,5 anos 

Licenciatura em 

Computação 
PARFOR Presencial 

Bragança 

Capitão Poço 
3,5 anos 

Licenciatura em Geografia PARFOR Presencial 

Bragança 

S. João de 

Pirabas 

Capitão Poço 

3,5 anos 

Licenciatura em Biologia PARFOR Presencial 
Capitão Poço 

3,5 anos 

Tecnólogo em Gestão 

Ambiental 
Regular Presencial 

Capitão Poço 
3,5 anos 

Tecnólogo em Agro ecologia Regular Presencial 
Bragança 

3,5 anos 

 

Atualmente, o número de alunos no Ensino Superior dos cursos ofertados no Campus 

de Bragança são aproximadamente de 400 alunos, envolvendo os cursos regulares e via 

programas de formação continuada para os professores da rede Municipal e Estadual 
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oferecido pelo Governo Federal. Quanto ao número de docentes atual são: 59 docentes, que 

atuam tanto no Ensino Superior quanto no Ensino Integrado e Subsequente. 

 

2. 3 – Diagnóstico dos Cursos Superiores do Polo UAB  

A Universidade Aberta do Brasil / CAPES – UAB – Polo Bragança iniciou em 2009 

com parceria da Universidade Estadual do Pará – UEPA e Prefeitura Municipal, em 

conformidade com a resolução nº 1987, de 19 de agosto de 2009, do Conselho Universitário – 

CONSUN, abrangendo a todos os segmentos que a compõe: estudantil, docente e técnico 

administrativo e oferecendo os seguintes cursos de graduação a distância e com 20% de sua 

carga horária na modalidade presencial, todos com duração de 04 anos: Licenciatura em 

Letras; Licenciatura em Ciências Naturais – Habilitação Biologia; Licenciatura em 

Matemática. 

Os cursos propostos no Polo UAB Bragança utilizam a plataforma Moodle como 

ambiente virtual de aprendizagem, no qual está totalmente configurado com a finalidade de 

que o aluno possa utilizá-lo de forma eficiente e intuitiva.  E tem sua proposta pedagógica 

ancorada em três princípios direcionados à formação dos professores: a interação, a 

cooperação e a autonomia.  

O processo educativo utilizando essa ferramenta é realizado através 

de diferentes meios de comunicação, tendo como principais as postagem de atividades, 

interações nos fóruns, chat e tira- dúvidas com o tutor, havendo um para cada curso. Esses 

tutores foram admitidos via processo seletivo da UEPA/MEC, recebendo uma bolsa via 

CAPES. Além disso, todas as apostilas estarão disponíveis a todos os cursistas durante o 

decorrer dos cursos. 

As avaliações são presenciais no polo de apoio presencial e atividades de avaliação 

continuada no ambiente virtual de aprendizagem Moodle Para aprovação na etapa, o aluno 

deverá alcançar nota igual ou superior a 7,0 pontos e ter frequência mínima de 75% nos 

encontros presenciais.  

Uma matriz instrucional é feita sob cada um dos cursos e serve como base para a 

construção do cronograma de estudos do aluno e tutor. Assim, os horários alocados para a 

inclusão de cada módulo serão predestinados: para acessar o ambiente a fim de baixar/ler 

apostilas; enviar tarefas ou interagir nos fóruns bem como para desenvolver as tarefas 

relativas a cada apostila, de acordo com a disponibilidade do aprendiz. O cronograma será 

elaborado em ordem crescente dos tópicos, no qual ajudará na evolução dos estudos. 
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Atualmente a UAB, polo Bragança, além de ofertar os cursos de graduação pela 

UEPA, a partir de 2014/215, iniciou um curso de Formação em Educação Ambiental: Escola 

Sustentável e COM VIDA, em parceria com a UFOP/CEAD (Universidade Federal de Ouro 

Preto), de acordo com o termo de Cooperação Técnica entre a Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior e a UFOP.   

De um modo geral, a UAB Polo Bragança pretende formar indivíduos preocupados 

com o bem comum, e capazes de exercer plenamente sua cidadania. Indivíduos que, uma vez 

licenciados, possam atuar no magistério de forma crítica e reflexiva. 

No quadro um (01) encontra-se o histórico dos cursos da UAB – Polo Bragança. 

 

3. Diretrizes 

 A universalização do conhecimento; 

 O respeito à ética e à diversidade étnica, cultural e biológica;  

 O pluralismo de ideias e de pensamento;  

 O ensino público e gratuito;  

 A indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão;  

 A flexibilidade de métodos, critérios e procedimentos acadêmicos;  

 A excelência acadêmica; 

 A defesa dos direitos humanos e a preservação do meio ambiente. 

Quadro 6: Cursos ofertados, instituição e outros dados da UAB – UEPA / EFOR 

CURSOS EAD PERÍODO INSTITUIÇÃO 
ALUNOS 

MATRICULADOS 

ALUNOS 

CURSANDO 

ANO DE 

INGRESSO 

Ciências Naturais 04 anos UEPA 24 18 

2010/integral 

2014 –

formados 

Letras 04 anos UEPA 30 21 

2010/integral 

2014 –

formados 

Matemática 04 anos UEPA 24 20 

2010/integral 

2014 –

formados 

Escolas sustentáveis 

e com vida 

01 a 02 

anos 
UFOP 

65- Bragança, 

Terra Alta e 

Augusto Corrêa 

48 

2013/ 

2014 

formados 

Escolas sustentáveis 

e com vida/extensão 
01 ano UFOP 14 – Bragança 14 2014 

Escolas sustentáveis 

e com 

vida/especialização 

02 anos UFOP 

65- Bragança, 

Terra Alta e 

Augusto Corrêa 

60 2014 
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IV – MODALIDADES DE ENSINO. 

 

1. EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 

No final da década de 1940, a primeira iniciativa do governo brasileiro com relação à 

década de 1960 surgiu uma nova visão do problema do analfabetismo, que culminou em uma 

pedagogia de alfabetização de adultos, referenciada no educador Paulo Freire. 

A tentativa mal sucedida de incorporação da Educação de Jovens e Adultos – EJA, 

com a realização da Campanha de Educação de Adultos. Nas orientações Freireanas, nos 

programas oficiais de alfabetização de adultos, mediante a criação do Movimento Brasileiro 

de Alfabetização – MOBRAL que, mesmo recebendo uma volumosa dotação de recursos 

provindos da loteria esportiva e de deduções do Imposto  de  Renda, a  partir  da  década  de  

1970, tornou-se desacreditado nos meios políticos e educacionais sendo extinto em 1985,  

contribuiu para agravar os efeitos dos déficits do atendimento no Ensino Fundamental, ao  

longo  dos anos, resultando num grande número de jovens e adultos que não tiveram acesso 

ou puderam concluir este nível de ensino. 

Por esta razão, a erradicação do analfabetismo conforme preconiza a CF/88, é um 

desafio que demanda a integração das ações do poder público e a mobilização de recursos 

humanos e financeiros por parte dos governos e da sociedade. Pela Constituição Federal, a 

oferta da EJA, no nível Fundamental, é de responsabilidade do Estado e deve ser oferecida 

gratuitamente a todos os que a ela não tiveram acesso ou puderam estudar. “A educação de 

adultos torna-se mais que um direito: é a chave para o século XXI; é tanto consequência do 

exercício da cidadania como condição para uma plena participação na sociedade”. (declaração 

de Hamburgo). 

 

1. 1 – Diagnóstico da Rede Municipal 

Com o objetivo de atende a necessidade dos educandos que não tiveram a 

oportunidade de estudar na idade certa, a Secretaria Municipal de Educação oferta a 

modalidade Educação de Jovens e Adultos de forma regular, e também a partir da adesão a 

programas educacionais em parceria com Governo Federal. 

 No ensino regular funciona em 24 escolas segundo o educacenso de 2014, no horário 

noturno, nas escolas do meio urbano e rural do município com 1.426 alunos, distribuídos da 

seguinte forma: primeira etapa 230 alunos; segunda etapa 229 alunos; terceira etapa 587 e 

quarta etapa 380 alunos, compreendendo um público de jovens, adultos e idosos. 
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 O programa Brasil Alfabetizado cujo objetivo é alfabetizar no prazo de um ano, 

apoiado na resolução nº 52 de 11 dezembro, segundo a estatística há 890 alfabetizando, na 

meio rural nas localidades: Acarajó, Arimbú, Cajueiro, Caratateua, Enfarrusca, Fazendinha, 

Inambucuí, Jiquiri, Km 13 do Montenegro, Km 14 do Montenegro, Maçarico, Muruci, 

Piçarreira, Rio Grande, São Domingos, São Francisco dos Gonzagas,  Taperaçú Campo, Terra 

Caída, Urubuquara, Vila Bonifácio, Vila Brasil, Vila do Castelo, Vila do Meio, Vila Jarana, 

Vila São Mateus, atende há o quantitativo de 563 alunos em 30 turmas. Na zona urbana nos 

bairros: da Aldeia, Alto Paraíso, Celpa, Perpétuo Socorro, Riozinho, Samaumapara e Vila 

Sinhá são 327 alunos em 15 turmas;  

O Projovem Urbano Bragança é um programa do Governo Federal, se propõe a 

inclusão de jovens na faixa etária de 18 a 29 anos de idade que não concluíram o ensino 

fundamental. Inaugurado no ano de 2012, com matricula de 300 alunos em 2013 e 2014 a 

matricula foi ampliada para 400 alunos no Município. O programa viabiliza por meio dos 

sistemas de educação, a certificação de conclusão fundamental e a qualificação profissional 

(formação inicial) e Participação Cidadã. O programa tem parceria com o projeto de 

“Educação no Trânsito”, Projeto Aluno Repórter (Imprensa na escola), Secretaria de Trabalho 

e Promoção Social (SENTRAPS), através do PRONATEC oferece cursos profissionalizantes 

no contra turno.  

O Projovem Campo Saberes da Terra tem como meta desenvolver atividades 

pedagógicas pautadas na pedagogia da alternância, através do tempo escola e tempo 

comunidade, ou seja, o espaço da sala de aula é utilizado para trabalhar as atividades de 

valorização da Agricultura Familiar, prática de trabalho presente na região bragantina, que 

tem como uma das bases da economia o cultivo da mandioca, para a produção da farinha 

d’água. Neste programa estavam matriculados 123 alunos neste ano de 2014, e se fez 

presentes nas comunidades da Vila Que Era, Benjamin, Jarana, Jararaca, Arimbú, Santo 

Antonio dos Monteiros, Santo Antonio dos Soares.  

 

1. 2 – Diagnóstico da Rede Estadual 

                      Para a análise e reflexão da Educação de Jovens e Adultos na 1ª URE, obteve-

se como instrumento, a informação relacionada à matrícula inicial dos jovens e adultos  

neste segmento, nas séries finais do ensino fundamental e médio  no  período de 2003 a  

2013, observando a diversidade do perfil dos educandos adultos com relação idade, ao  

nível de escolarização em que se encontram e a situação socioeconômico cultural, a EJA 
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deve proporcionar um atendimento que resgate a humanização destes, possibilitando o 

exercício da cidadania e o direito de se inserirem no mundo como sujeitos de sua própria 

história. 

               No transcorrer deste processo educativo, a autonomia intelectual do educando 

deve ser estimulada, para que o mesmo possa dar continuidade aos seus estudos, 

independente de sua educação formal.  Cabe ao educador incentivar a busca constante 

pelo conhecimento historicamente produzido pela humanidade, contido em outras fontes 

de estudo ou pesquisa. 

 

1. 3 – Diretrizes 

As diretrizes estabelecem três funções que a EJA deve cumprir para efetivar-se como 

direito: 

 

1. 3. 1 – Função reparadora: ligada à negação histórica de um direito para uns e 

efetivação privilegiada para outros, corrigir as desigualdades; 

 

1. 3. 2 – Função Equalizadora: ligada à aplicação da justiça e princípio da 

proporcionalidade como orientação de procedimentos. Dar mais a quem tem menos para não 

aprofundar as diferenças quando estas inferiorizam as pessoas. Pensar as mesmas diretrizes do 

ensino fundamental e médio à luz da dinâmica sociocultural da vida dos sujeitos da EJA 

(princípios da contextualização e do reconhecimento de identidades pessoais e das 

diversidades coletivas), qualidade educativa suficiente para a continuidade em todos os níveis 

de ensino. (o “antes isso do que nada” é reprodução de violência histórica); 

1. 3. 3 – Função Qualificadora: proporcionar a todos, atualização de conhecimento 

ao longo da vida e/realizar o potencial humano. 

 

2. EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 

2. 1 – Política Nacional 

A educação profissionalizante constitui um direito do cidadão. No âmbito da  olítica 

educacional nacional, o MEC tem como objetivo central a preparação do estudante para o 

exercício de profissões técnicas, a partir do pressuposto de melhoria do ensino, e de colaborar 

com política social de formação profissional, geração de trabalho e inovação tecnológica.  
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Desse modo, portanto, a integração da educação profissional com o processo 

produtivo e com a produção de conhecimentos e com o desenvolvimento científico-

tecnológico confere um princípio a ser seguido. 

A nova política de educação profissionalizante, integrada ao ensino médio, renasce da 

Lei 11.741/2008 e busca uma identidade que possa contribuir para a formação integral dos 

estudantes e, ainda superar o antigo dualismo entre cultura e trabalho.  

A educação profissionalizante integrada ao ensino médio deve ser orientada em sua 

vertente tanto aos adolescentes de 15 a 18 anos como ao público da EJA, à formação de 

cidadãos capazes de compreender a realidade social, econômica, política, cultural e do mundo 

do trabalho para nela inserir-se e atuar de forma ética e competente, técnica e politicamente, 

visando contribuir para a transformação da sociedade em função dos interesses sociais e 

coletivos.     

As estatísticas revelam que a oferta de cursos técnicos de nível médio é maior no 

âmbito privado (54,79%) do que no público (45,21%). No que diz respeito ao público da 

modalidade EJA, essa oferta é praticamente nula em termos estatísticos. Nessa perspectiva, a 

ampliação da oferta do ensino médio integrado nas instituições públicas de educação pode 

contribuir para uma efetiva (re)construção de uma identidade própria e, ao mesmo tempo, 

significativa, para a vida de seus grupos destinatários. 

Apesar do aumento de matrículas na educação profissional registrado nos últimos 

anos, escola e mundo do trabalho carecem de sintonia. As rápidas transformações 

proporcionadas pelas novas tecnologias e os novos perfis profissionais, que valorizam muito 

mais a criatividade e a capacidade de relacionar conhecimentos de forma interdisciplinar, na 

busca pela resolução de problemas, ainda são características pouco valorizadas nos cursos de 

formação profissional.  

Esse grande esforço nacional para os próximos anos deve ser focado no aumento da 

escolaridade e na qualidade da oferta educacional. Precisamos, portanto, avançar 

urgentemente tanto no acesso como na qualidade da educação básica e profissional, dentro 

daquilo que a Lei nº 11.741/2008 consagra: redimensionar, institucionalizar, e integrar as 

ações da educação profissional técnica de nível médio, da Educação de Jovens e Adultos 

(EJA) e da Educação Profissional e Tecnológica (EPT). 

Essa ideia está clara na LDB, no artigo 39, parágrafos 1º e 2º e incisos I, II e II e artigo 

40, vejamos: 
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“A educação profissional e tecnológica, no cumprimento dos objetivos da educação 

nacional, integra-se aos diferentes níveis e modalidades de educação e às dimensões 

do trabalho, da ciência e da tecnologia”. 

§ 1º Os cursos de educação profissional e tecnológica poderão ser organizados por 

eixos tecnológicos, possibilitando a construção de diferentes itinerários formativos, 

observadas as normas do respectivo sistema e nível de ensino. 

§ 2º A educação profissional e tecnológica abrangerá os seguintes cursos: 

 I – de formação inicial e continuada ou qualificação profissional; 

II – de educação profissional técnica de nível médio; 

III – de educação profissional tecnológica de graduação e pós-graduação. 

§ 3º Os cursos de educação profissional tecnológica de graduação e pós-graduação 

organizar-se-ão, no que concerne a objetivos, características e duração, de acordo 

com as diretrizes curriculares nacionais estabelecidas pelo Conselho Nacional de 

Educação. 

“A educação profissional será desenvolvida em articulação com o ensino regular ou 

por diferentes estratégias de educação continuada, em instituições especializadas ou 

no ambiente de trabalho”. 

 

Portanto, os conhecimentos e habilidades adquiridos nos cursos de educação 

profissional de nível médio técnico/profissionalizante devem assegurar aos jovens total 

domínio e competência para prosseguirem nos seus estudos e possibilidades de sucesso na 

vida. 

 

2. 2 – Diagnósticos 

A educação profissionalizante está presente em Bragança nos segmentos público e 

privado. Cada segmento tem contribuído especialmente para o desenvolvimento pessoal dos 

cidadãos e crescimento do município. 

No segmento público, a educação profissionalizante de nível médio está presente no 

município através do Instituto Federal do Pará – IFPA campus Bragança desde 2010. A 

instituição atua nos módulos integrado e subsequente, ofertando os seguintes cursos e suas 

respectivas ofertas de matrícula, abaixo. 
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Quadros 7: Cursos em ofertas e matriculas IFPA 

CURSOS OFERTADOS MATRÍCULA 

Técnico em agropecuária 40 

Técnico em aquicultura - 

Técnico em edificações 80 

Técnico em eventos 40 

Técnico em hospedagem - 

Técnico em informática 80 

Técnico em pesca - 

Técnico em turismo - 

Total 240 

Fonte: site do IFPA/Bragança. 

Em 2013, o IFPA campus Bragança atendeu 554 jovens. A oferta pode crescer ainda 

com o PRONATEC. O instituto consolidou-se como um importante  R   de formação 

profissional em nível técnico e desenvolvimento local, dando oportunidades de trabalho aos 

jovens da região.  

No segmento privado, destaca-se no município, o Serviço Nacional de Aprendizagem 

Industrial – SENAI que, desde 1995, oferece cursos de aperfeiçoamento profissional em 

diferentes áreas do setor industrial. A tabela abaixo mostra os cursos ofertados e a quantidade 

de matriculas preenchida pela instituição em 2015. 

Quadro 8: Cursos Ofertados e matriculas do SENAI 

CURSOS OFERTADOS MATRÍCULA 

Marceneiro 35 

Mecânico de automóveis leves 35 

Eletricista instalador predial 19 

Mecânico de manutenção em veículos pesados rodovia 19 

Eletricista industrial 56 

Mecânico de manutenção de máquinas industriais 40 

Mecânico de manutenção industrial 50 

Eletricista de alta e baixa tensão 16 

Confeccionador de lingerie e moda praia 18 

Mecânico de motocicleta 40 

Mecânico de manutenção de maquina de costura 19 

Operador de computador 40 

Costureiro de roupas 12 



 ESTADO DO PARÁ 

      PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANÇA 

    SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

      Rua: 13 de maio, 470 – Centro – CEP: 68600-000. 
 

52 
 

 

Fonte: SENAI/Bragança – matrícula 2015. 

Ao longo de sua atuação no município de Bragança, o SENAI firmou-se como uma 

importante instituição de conhecimento e aprendizagem, dando oportunidade para jovens que 

desejam conseguir uma carreira técnica profissional.  

As instituições Centro Tecnológico de Ensino Moderno – CTEM e a Fundação 

educativa Profissional de Enfermagem – FEPE, também atuam na educação profissionalizante 

no município, oferecendo diversos cursos. A tabela abaixo mostra os principais cursos 

ofertados e o respectivo preenchimento das vagas. 

Fonte: CTEM matriculas - 2014 

Fonte: FEPE matriculas- 2014 

Estes cursos técnicos são os mais procurados pela população jovem que deseja entrar 

no mercado de trabalho, esperançosos no sucesso e estabilidade de vida. Ambos têm duração 

de 18 meses e investimento/custo médio mensal de R$ 150,00. Estas instituições tem como 

missão a qualificação dos jovens para sua inserção no mercado de trabalho competitivo.  

Técnicas em eletricidade veicular automotiva 28 

Condutores de veículos de transporte de produtos perigosos e 

inflamáveis 
55 

Condutores de veículos de transporte coletivos 46 

Condutores de veículos de transporte escolar 17 

Condutores de veículos de emergência 2 

Técnicas em soldagem 14 

Segurança em instalações e serviços em eletricidade 21 

Total 602 

Quadro 9: Cursos ofertados do CTEM 

CURSOS OFERTADOS MATRÍCULA – 2014 

Técnico em enfermagem 100 

Atendente de Farmácia 65 

Técnico em segurança no trabalho 60 

Técnico em laboratório de análise clínicas 30 

Total 255 

Quadro 10: Curso ofertado pela FEPE 

CURSOS OFERTADOS MATRÍCULA – 2014 

Técnico em enfermagem 100 

Total 100 
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Segundo o site “observatório do PNE”, em se tratando de educação profissionalizante 

em nível médio, em 2013 eram atendidos em Bragança 1.278 jovens, sendo 554 atendimentos 

no segmento público e 724 no segmento privado. Isto representava 6% da população jovem 

matriculados no ensino médio. 

 

2. 3 – Diretrizes 

As três diretrizes para a educação profissional de nível médio: 

 Oferecer oportunidades de trabalho e inclusão social à população jovem do  

município; 

 Contribuir com fluxo e qualidade da aprendizagem no ensino médio; 

 Fomentar o desenvolvimento econômico e social do município;  

 

3. EDUCAÇÃO INCLUSIVA 

3. 1 – Legislação 

A educação inclusiva fundamenta-se na concepção de direitos humanos, para além da 

igualdade de oportunidades, garantindo o direito de todos à educação e pela valorização das 

diferenças sociais, culturais, étnicas, raciais, sexuais, físicas, intelectuais, emocionais, 

linguísticas, etc., conforme as orientações contidas no documento da Política Nacional de 

Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva (BRASIL, 2008). Esta tem como 

objetivo assegurar a inclusão escolar de alunos com deficiência, transtornos globais do 

desenvolvimento e altas habilidades/ superdotação, orientando os sistemas de ensino para 

garantir: acesso ao ensino regular, com participação, aprendizagem e continuidade nos níveis 

mais elevados do ensino; transversalidade da educação especial, desde a educação infantil até 

a educação superior; oferta do atendimento educacional especializado; formação de 

professores para o atendimento educacional, especializado e demais profissionais da educação 

para a inclusão escolar; participação da família e da comunidade; acessibilidade urbanística, 

arquitetônica, nos mobiliários e equipamentos, nos transportes, na comunicação e informação; 

e articulação intersetorial na implementação das políticas públicas.  

A Constituição Federal de 1988 traz como um dos seus objetivos fundamentais 

“promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer 

outras formas de discriminação” (art.3º, inciso IV). Define, no artigo 205, a educação como 

um direito de todos, garantindo o pleno desenvolvimento da pessoa, o exercício da cidadania 

e a qualificação para o trabalho. No seu artigo 206, inciso I, estabelece a “igualdade de 
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condições de acesso e permanência na escola” como um dos princípios para o ensino e 

garante, como dever do Estado, a oferta do atendimento educacional especializado, 

preferencialmente na rede regular de ensino (art. 208).A Constituição Federal do Brasil 

assume o princípio da igualdade como pilar fundamental de uma sociedade democrática e 

justa. 

A atual Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei nº 9.394/96, no artigo 59, 

preconiza que os sistemas de ensino devem assegurar aos alunos, currículo, métodos, recursos 

e organização específicos para atender às suas necessidades; assegura a terminalidade 

específica àqueles que não atingiram o nível exigido para a conclusão do ensino fundamental, 

em virtude de suas deficiências; e assegura a aceleração de estudos aos superdotados para 

conclusão do programa escolar. Também define, dentre as normas para a organização da 

educação básica, a “possibilidade de avanço nos cursos e nas séries mediante verificação do 

aprendizado”. 

O Plano Nacional de Educação – PNE, Lei nº 10.172/2001, destaca que “o grande 

avanço que a década da educação deveria produzir seria a construção de uma escola inclusiva 

que garanta o atendimento à diversidade humana”.  

A Educação Básica, especificada na resolução CNE/CEB nº 2/2001, no artigo 2º, 

determina que: “Os sistemas de ensino devem matricular todos os alunos, cabendo às escolas 

organizarem-se para o atendimento aos educandos com necessidades educacionais especiais, 

assegurando as condições necessárias para uma educação de qualidade para todos. 

(MEC/SEESP, 2001).” 

A Resolução nº 001 de janeiro 2010, no artigo 82 diz que “o acesso e o atendimento 

escolar dos alunos com necessidades educacional especiais dar-se-ão, para fins da presente 

resolução, da educação infantil ao ensino médio, em suas formas e modalidades”. 

  

3. 2 – Diagnósticos da Rede Municipal 

 

Atualmente na rede municipal de Bragança, nas 131 escolas aproximadamente, 350 

estudantes matriculados com deficiência na rede de ensino. Hoje, há sessenta e nove salas 

de recursos multifuncionais contempladas pelo Ministério da Educação (MEC) no período 

de 2009 sendo que destas, vinte e duas estão em pleno funcionamento e um Centro de 

Referência em Atendimento Terapêutico e Especializado – Moendy Akã (CRATEE) criado 

através do Decreto nº 499/2014 e está em processo de legalização e que visa contribuir com 
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a construção de uma sociedade inclusiva no município, que valorize as diferenças e 

promovam ações em prol dos direitos das pessoas com deficiências, na busca de conquistas 

e valorizando suas habilidades e potencialidades. 

O CRATEE atende 69 crianças com serviço de orientação e acompanhamento pela 

equipe multiprofissional de alunos com deficiências, transtornos do espectro autista e altas 

habilidades /superdotação das escolas municipais. 

O atendimento educacional especializado tem como função identificar, elaborar e 

organizar recursos pedagógicos e de acessibilidade que eliminem as barreiras para a plena 

participação dos alunos, considerando suas necessidades específicas. As atividades 

desenvolvidas no atendimento educacional especializado diferenciam-se daquelas realizadas 

na sala de aula comum, não sendo substitutivas à escolarização. Esse atendimento 

complementa e/ou suplementa a formação dos alunos com vistas à autonomia e 

independência na escola e fora dela. 

 

3. 3 – Diagnóstico da Rede Estadual 

Após matrícula de alunos especiais na rede regular de ensino do ano letivo de 2014, 

segue o relatório da atual situação das escolas regulares e do atendimento Educacional 

Especializado na 1ª URE de Bragança. 

 Houve um progresso em relação ao atendimento desses alunos no AEE, pois com a 

chamada desses profissionais, foi possível realizar a lotação em 9 ( nove) escolas, porém, 

esses profissionais não resolvem por completo a total necessidade de  alguns desses espaços. 

Estes dispõem de 200 horas, e pela indisponibilidade de alguns concursados, só podem ser 

lotados com 100 horas, pelo fato de já possuírem vínculo em outra instituição, ou em outro 

cargo. 

Segue a tabela abaixo com as salas multifuncionais que já estão funcionando. 

Tabela 12: Sala Multifuncional em Funcionamento 

N.º Escolas Alunos Obs.: 

1 EEEFM Prof. B Bordallo da Silva 12  

2 Casa da Amizade 13 
Prof. com Espec. em Educação, não 

podendo pegar as 200 h 

3 EEEFM Argentina Pereira 7 Ok 

4 Instituto Santa Terezinha 20 Ok 

5 Escola do Rocha 12 Ok 
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6 Extrenato Santo Antonio 16 Ok 

7 Yolanda Chaves 8 Ok 

Total 88  

Escolas que tem sala Multifuncional montada, material, alunos matriculados, mas não 

tem Professor Especialista lotado para Atendimento. 

Tabela 13: Sala Multifuncional com equipamento, alunos e sem especialista 

ESCOLAS ALUNOS CARGA HORARIA 

Pinheiro Júnior 07 100 

Paulino Brambilla 11 200 

Escola Rio Caeté 12 200 

Aluízio Ferreira 12 200 

Pinheiro Júnior 07 100 

Paulino Brambilla 11 200 

Escola Rio Caeté 12 200 
 

4. PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL 

 

4. 1 – Desafios e Perspectivas 

Como base nas Leis 10.639/03 e 11.645/08 (Ambas alteram a Lei Nº 9. 394, de 20 de 

dezembro de 1996, modificada pela Lei Nº 10.639, de 9 de Janeiro de 2003, que estabelece as 

diretrizes e bases da educação nacional , para incluir no currículo oficial da rede de ensino a 

obrigatoriedade da temática “ História e cultura Afro-Brasileira e Indígena) e Lei Nº 12. 

288/10 (Lei que institui o Estatuto da Igualdade Racial destinado a garantir à população negra 

a efetivação da igualdade de oportunidades, a defesa dos direitos étnicos individuais, coletivos 

e difusos e o combate à discriminação e às demais formas de intolerância étnicas). Com isso, 

pretende- se direcionar nas escolas municipais, ações educativas para atender as necessidades 

dos educandos (as) que compõem o espaço escolar, descendentes de indígenas e afro-

brasileiros, assegurando-lhes o direito no contexto escolar bragantino. A atitude realizada é 

pautada numa gestão que reflete sobre o respeito e a compreensão da Promoção da Igualdade 

Racial . 

A Coordenação de Promoção da Igualdade Racial tem como objetivo viabilizar o 

diálogo com as demais coordenações pedagógicas nos níveis de ensino, modalidade e 

programas e comunidades quilombola e tradicionais, com o intuito de trabalhar em parcerias, 

ações educacionais nos estabelecimento de ensino do município de Bragança, assegurando o 

direito de expressão.  Vale esclarecer que trabalhar a partir da realidade do aluno é uma ação 
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assegurada da proposta curricular do município, ou seja, em cada estabelecimento de ensino, 

deve ocorre a valorização das práticas culturais dos educandos (as) e das demais pessoas que 

compõe a comunidade escolar, e que todos os cidadãos tenham o direito de apresentar e 

representar as suas identidades, por exemplo, através dos seus ritos. Para assim, serem 

respeitados na sua essência e ser combatida a Intolerância Religiosa e qualquer tipo de 

racismo, preconceito e discriminação. 

 

4. 2 – Diretrizes 

As ações realizadas são por meio da adoção de estratégias que garantam a produção do 

conhecimento, informação e subsídios, bem como de condições técnicas, operacionais e 

financeiras para o desenvolvimento de seus programas, através do estabelecimento de 

parcerias entre a Coordenação de Promoção da Igualdade Racial- COPIR e a Secretaria 

Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial e os diferentes entes federativos, 

estaduais e municipais, visando instituir atividades no âmbito educacional com: 

 Acesso à informação da população bragantina acerca dos problemas derivados 

das desigualdades raciais, bem como das políticas implementadas para combater as referidas 

desigualdades, por intermédio da mídia, da promoção de campanha municipal de combate à 

discriminação, difundindo – se resultados de experiências positivas no campo da igualdade 

racial; 

 Implementação de Fóruns, Conferências e participação das redes de políticas 

de Promoção da Igualdade Racial para traçar parcerias e avaliar as ações desenvolvidas pelos 

órgãos gestores; 

 Instituição de políticas específicas com o objetivo de incentivar as 

oportunidades dos grupos historicamente discriminados, por meio de tratamento diferenciado; 

 Inserção da coordenação na questão racial na agenda estadual e nacional; 

 Participação da Coordenação de Promoção da Igualdade Racial – COPIR – na 

luta contra o racismo, discriminação racial e a Intolerância Religiosa em todos os fóruns e 

ações regionais, estaduais e nacionais; 

 Assessorar tecnicamente as comunidades quilombolas e tradicionais; 

 Diretrizes Curriculares para o Ensino de História e Cultura Afro-brasileira, 

Africana e Indígena; 

 Diretrizes Curriculares para as Relações Étnico-raciais; 

 Diretrizes Curriculares para a Educação Escolar Quilombola. 
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5. EDUCAÇÃO NO CAMPO 

5. 1 – Caracterização  

A Coordenação de Educação do Campo da Secretaria Municipal de Educação de 

Bragança tem sido um marco na atual gestão. Articulada com uma política Pública Nacional 

de Educação especifica para as populações que vivem no campo. Aproxima as Escolas e 

comunidades desta Secretaria por meio de visitas realizadas pela própria coordenação ou por 

meio dos coordenadores Itinerantes. A Coordenação de Educação do Campo tem como 

objetivo coordenar, assessorar, orientar e acompanhar os coordenadores itinerantes, sendo 

esses que orientam e acompanham os professores das escolas do campo.  

A identidade da escola do campo é definida pela sua vinculação às questões inerentes 

à sua realidade, ancorando-se na temporalidade e saberes próprios dos estudantes, na memória 

coletiva que sinaliza futuros, na rede de ciência e tecnologia disponível na sociedade e nos 

movimentos sociais em defesa de projetos que associem as soluções exigidas por essas 

questões à qualidade social da vida coletiva no país, considerando a magnitude da importância 

da educação escolar para o exercício da cidadania plena e para o desenvolvimento de um país 

cujo paradigma tenha como referências, a justiça social, a solidariedade e o diálogo entre 

todos, independente de sua inserção em áreas urbanas ou rurais, deverá garantir a 

universalização do acesso da população do campo direcionados para o mundo do trabalho, 

bem como para o desenvolvimento social, economicamente justo e ecologicamente 

sustentável. 

 

6. 2 – Desafios e Perspectivas 
 

Mesmo que seja desafiador, a nós cabe à tarefa de elevar o nível de consciência da 

classe trabalhadora camponesa para construir a sociedade que queremos. Sabe-se que a escola 

precisa ter boas condições para acolher os educandos desde a estrutura física até as propostas 

pedagógicas, com ações orientadas no Projeto Político Pedagógico, e que contribua para que 

os educandos possam ser atendidos como cidadãos. Muitos passos ainda terão que ser dados 

e, essa coordenação tem a tarefa de subsidiar as políticas específicas, assim como, assessorar 

os programas que fazem parte da coordenação do campo sob sua responsabilidade, como o 

Programa Escola da Terra, Portaria 579 – 2 de julho de 2013 – que promove a formação 

permanente de Educadores que atuam nos anos iniciais do Ensino Fundamental, ofertada 

pelas escolas do campo e quilombolas, subsidiando-os para a organização do trabalho docente 

numa perspectiva interdisciplinar em conjunto com as coordenações de Educação para a 
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Diversidade, Educação para os Direitos Humanos, Educação Étnica Racial, Fórum de 

Educação do Campo dos Caetés, Assessoria ao PROJOVEM Campo Saberes da Terra. 

 

4. 3 – Diagnóstico 

A educação no campo é uma realidade em nosso município, pois reconhecemos o 

modo próprio de vida social e o modo de utilização do espaço do campo como fundamentais 

para garantir às comunidades rurais a preservação da sua diversidade, e também, respeitando a 

constituição de sua identidade de população rural e de sua inserção cidadã na definição dos 

rumos da sociedade brasileira. Considerando que é de responsabilidade dos respectivos 

sistemas de ensino, através de seus órgãos normativos, regulamentarem as estratégias 

específicas de atendimento escolar do campo e a flexibilização da organização do calendário 

escolar, salvaguardando, nos diversos espaços pedagógicos e tempos de aprendizagem, os 

princípios da política de igualdade, articulação entre a proposta pedagógica da instituição e as 

Diretrizes Curriculares Nacionais para a respectiva etapa da Educação Básica.  

Atualmente, Bragança possui 131 escolas municipais, sendo que 108 estão no campo, 

ofertando educação infantil com 1.542 alunos, distribuídos em 78 turmas, o ensino regular 

com 3.527 alunos e 154 turmas do ensino fundamental I, na modalidade modular temos 2.185 

alunos e 96 turmas, na educação de jovens e adultos 22 turmas com 393 alunos. Diante deste 

quadro, podemos afirmar que a maiorias das escolas atendidas pela rede municipal estão no 

campo, com direito a uma educação que considere suas especificidades. 

 

5. 4 – Diretrizes 

Tendo em vista o disposto na Lei nº. 9.394, de 20 de dezembro de 1996 – LDB, na Lei 

nº. 9.424, de 24 de dezembro de 1996, e na Lei nº. 10.172, de 9 de janeiro de 2001, que 

aprova o Plano Nacional de Educação, e no Parecer CNE/CEB 36/2001 e constitui um 

conjunto de princípios e de procedimentos que visam adequar o projeto institucional das 

escolas do campo, coube-nos contemplar a missão de atingir os objetivos fundamentais da 

Quadro 10: Demonstrativo da Educação no Campo 

 
EDUCAÇÃO 

INFANTIL 

REGULAR MODULAR EDUCAÇÃO DE 

JOVENS E 

ADULTOS ENS. FUND. I ENS. FUND. II 

 TURMAS ALUNOS TURMAS ALUNOS TURMAS ALUNOS TURMAS ALUNOS 

TOTAL 78 1.542 154 6.232 96 2.185 22 
395 
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educação básica do campo, o que requer compromisso e seriedade na execução das ações. 

Embora a escola do campo já tenha percorrido um longo percurso e alcançado algumas 

melhorias, e até existam algumas políticas específicas para o setor, ainda há muito a ser 

alcançado. É essencial que a educação possa possibilitar, no seu processo, uma formação 

humanística, solidária e cooperativa, para a intervenção na realidade dos sujeitos, no sentido 

de uma possível reversão no quadro social vigente, tendo como referência, experiências 

inovadoras de educação formal e informal. Os gestores, equipe técnica e professores passam a 

participar de reuniões promovidas pela Secretaria e são assistidos com maior presteza pela 

Divisão.  Às escolas são encaminhados materiais didáticos diversos, desde a aquisição de 

revistas com temas pertinentes ao campo a livros paradidáticos e técnicos, bem como 

sugestões de atividades e projetos.  

A Secretaria Municipal de Bragança tem feito muitos investimentos na educação, 

desde 2013, num processo de formação continuada de professores, voltada à construção das 

bases necessárias para elaboração de uma Política Curricular, de forma a “Escola Bragantina”, 

possa ser compreendida como uma escola que desenvolva educação contextualizada, 

considerando a história, a cultura e a identidade do povo bragantino, assim como relativo às 

questões ecológicas, políticas e econômicas, que caracterizam o município de maneira 

conjuntural e historicamente. A ideia fundamental é organizar um processo em que a escola 

seja espaço-sujeito coletivo de estudo sobre a realidade em que está inserida, que os 

educandos e educadores manipulem conteúdos, instrumentos e técnicas num processo de 

ensinar-aprender caracterizando e inventariando tal realidade em vários aspectos – históricos, 

ecológicos, econômicos, culturais, etc. – de modo a descrevê-la, compreende-la e sobre ela se 

posicionar, dando assim foco e objetivo concreto ao que se ensinar-aprender na escola. 

 

6. SISTEMA MODULAR DE ENSINO. 

6. 1 – Caracterização 

A Educação é um direito de todos e com o intuito de garantir igualdade de condições 

aos alunos que moram no meio rural do município, a Secretaria Municipal de Educação de 

Bragança, usou como base inicialmente, os princípios do Sistema Modular de Ensino da Rede 

Estadual de Educação (SOME), para garantir o Ensino Fundamental aos alunos que estavam 

em localidades de difícil acesso da sede do município. Para isso, implantou no ano de 2001, 

nas comunidades de Nova Canindé e Gessé Guimarães o Programa Modular de Ensino a nível 

Municipal.  
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Esse Programa oferta o Ensino Fundamental do 6° ao 9° ano, aos alunos oriundos do 

ensino fundamental menor e de suas comunidades, e tem como finalidade oferecer-lhes uma 

educação de qualidade. Para atender a esta necessidade, a Secretaria Municipal de Educação 

contratou professores formados nas áreas de Linguagem, Ciências Humanas e Ciências 

Naturais. Essa ação necessária é para que o aluno do campo tenha as mesmas oportunidades 

que os demais alunos do município possuem. Portanto, o Programa Modular de Ensino busca 

ao longo dos anos em que vem atuando nas escolas, atender aos alunos, com uma educação de 

qualidade.  

 Atualmente, o Programa deixou de ter essa nomenclatura, passando a ser denominado 

de Sistema, tendo como objetivo, elevar a qualidade de ensino, através de formações voltadas 

a desenvolver as habilidades e valorizar a cultura na qual os educandos estão inseridos, de 

acordo com o Modular que estão cursando. Tudo isso é para garantir uma educação de 

qualidade através de aulas voltadas para a realidade dos mesmos e promover a equidade, 

dando as mesmas oportunidades que são dadas aos alunos do meio urbano, a fim de que sejam 

diminuídas as desigualdades, que atualmente existem entre a Educação no Campo e a 

Educação no Meio Urbano. 

  

5. 2 – Diagnósticos 

 

Desde 2001, o programa atende alunos que moram em diversas localidades rurais do 

município de Bragança. Nos últimos dois anos, 2014 e 2015, o programa atendeu e ainda 

atende, em torno de 23 comunidades, 96 turmas e 2.184 alunos do 6° ao 9° ano, visando 

assim, atingir suas metas, através da Gestão de Resultados Educacionais, Gestão Participativa/ 

Democrática e da Gestão de Inclusão Social. 

A gestão do Sistema Modular de Ensino,  atualmente, apresenta uma Coordenadora e 

uma Secretária, atendendo de segunda a sexta nos horários da manhã e tarde e 130 

professores, que são lotados conforme as suas licenciaturas em disciplinas específicas. O 

mesmo tem uma grade curricular própria, mas a que foi autorizada pelo Conselho Estadual de 

Educação (N° 222/2012 – CEE/PA) e no ano de 2014 atendeu 23 comunidades com um total 

de 96 turmas e 2.184 alunos. 

Para viabilizar a prática pedagógica dos professores, são realizadas formações, com o 

intuito de garantir uma perspectiva de educação do campo, voltada para a realidade do 

educando. Essa ação é uma das metas, realizada a partir da gestão de resultados educacionais, 
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gestão participativo-democrática e da gestão de inclusão social, que visa: superar diversos 

problemas da realidade do campo, diminuindo assim a evasão escolar e também, adaptar o 

plano pedagógico à realidade dos alunos, no contexto socioeconômico, étnico, racial e 

ambiental para a melhoria no ensino- aprendizagem. 

 

3. 3 – Diretrizes 

O Sistema Modular de Ensino atualmente se espelha para desenvolver os seus 

trabalhos nas Diretrizes Curriculares Operacionais para a Educação do Campo e na Resolução 

1/2002 do CNE/CEB que diz:  

“a escola precisa ser reconhecida como espaço de reflexão da realidade dos 

povos do campo, da sua cultura, das suas formas de sociabilidade, do seu 

trabalho, das suas linguagens e, sobretudo, nos marcos de um novo projeto de 

desenvolvimento que supere o paradigma do capitalismo agrário.”  

 

A resolução informa que a educação no campo deve ser feita de forma inclusiva, ou 

seja, buscar levar para o meio escolar, a realidade dos alunos que estão sendo atendidos pela 

instituição. Com isso, o Sistema Modular de Ensino, tenta realizar aulas sempre voltadas para 

a realidade dos discentes, também busca desenvolver os seus trabalhos de acordo com a Lei 

de Diretrizes e Bases para a Educação Nacional (Lei n° 9394 de dezembro de 1996). Na 

esfera Estadual, o Modular é amparado pelo Conselho Estadual de Educação, encaminhando a 

cada final de ano letivo, os relatórios com o aproveitamento final de cada escola, que oferta 

essa modalidade de ensino. A cada três anos, estas passam por uma avaliação deste Conselho, 

para que sejam renovadas as referidas autorizações e o Modular continue seus trabalhos. Em 

nível Municipal, o Sistema Modular de Ensino é respaldado pelo Regimento Unificado das 

Escolas Municipais de Bragança – PA no Capitulo II Seção IV e Art. 50 a 53. 

 

V – PROGRAMAS E PROJETOS EDUCACIONAIS 

A – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SEMED 

Programas, Projetos e Convênios 

A Secretaria de Educação tem priorizado a manutenção e novas adesões aos 

programas educativos federais que injetam recursos nas escolas e na economia bragantina. Em 

Bragança na rede municipal, temos: 

PROGRAMA: BRASIL ALFABETIZADO (PBA). 

 

OBJETIVO: O PBA tem como um de seus objetivos, contribuir para a superação do 

analfabetismo entre jovens com 15(quinze) anos ou mais, adultos e idosos e contribuir para a 
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universalização do ensino fundamental no Brasil, promovendo apoio às ações de alfabetização 

realizada por estados, Distrito federal e municipios que façam adesão ao programa.  

 

AÇÕES DO PROGRAMA: Adesão eletrônica via SBA; Elaboração do PPALFA, de 

acordo com a resolução vigente. Corresponder as diligências enviadas pela SECADI; Edital 

de seleção de Alfabetizadores, Seleção de Coordenadores; Firmar a parceria com UFPA para 

Formação Inicial e Continuada do Programa Brasil Alfabetizado através de licitação; Firmar 

parceria com a Secretaria de Municipal de Saúde (Programa Olhar Brasil); Cadastramento de 

coordenador, alfabetizador e alfabetizando no SBA; Cadastramento de turma e ativação de 

turma; Acompanhamento e Alimentação no SBA das turmas durante os 08 meses de curso; 

Acompanhamento e assessoramento em visitas a lócus de turmas do PBA no meio urbano e 

rural independente de coordenação específica de turma. Aplicação e Alimentação dos Testes 

Cognitivos de Entrada e Saída no SBA; Finalizar no SBA a situação final alfabetizando. 

Cerimônia de conclusão dos alfabetizandos. 

 

PROGRAMA: MAIS EDUCAÇÃO 

 

OBJETIVO: Induzir a ampliação da jornada escolar e a organização curricular na 

perspectiva da Educação Integral. Na rede municipal de Bragança já aderiram 64 escolas ao 

Programa e, de acordo com o projeto educativo em curso, optam por desenvolver atividades 

nos Macrocampos de acompanhamento pedagógico; educação ambiental; esporte e lazer; 

direitos humanos em educação; cultura e artes; cultura digital; promoção da saúde; 

comunicação e uso de mídias; investigação no campo das ciências da natureza e educação 

econômica. 

 

AÇÕES DO PROGRAMA: Através do PDDE Interativo, fazer a adesão e elaboração 

do plano de atividades, acatando as escolhas de oficinas, definição do número de alunos, 

baseado no censo 2014, com os gestores ou responsáveis das escolas; assessoramento dos 

coordenadores pedagógicos do programa, visita técnica as escolas para verificar a eficácia do 

programa, acompanhar via FNDE os repasses e a aplicabilidade de recursos, formação dos 

monitores, e realizar o monitoramento das ações dentro do prazo de duração do programa em 

10 meses. 
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PROGRAMA: ESCOLA DE PORTAS ABERTAS. 

 

OBJETIVO: Incentivar e apoiar a abertura, nos finais de semana, de unidades 

escolares públicas localizadas em territórios de vulnerabilidade social. A estratégia 

potencializa a parceria entre escola e comunidade ao ocupar criativamente o espaço escolar 

aos sábados e/ou domingos, com atividades educativas, culturais, esportivas, de formação 

inicial para o trabalho e geração de renda oferecida aos estudantes e à população do entorno. 

 

AÇÕES DO PROGRAMA: Escolas abertas com oficinas para a comunidade aos fins 

de semana, realizando visita técnica às escolas para verificar a eficácia do programa, 

acompanhar via FNDE os repasses e a aplicabilidade de recursos, realizar o monitoramento 

das ações dentro do prazo de duração do programa até 03 meses. 

 

PROGRAMA: MAIS CULTURA 

 

OBJETIVO: Representar e reconhecer a cultura local como necessidade básica, 

direito de todos os brasileiros, tanto quanto a alimentação, a saúde, a moradia, a educação e o 

voto. Com a criação do Programa, o Governo Federal incorpora a cultura como vetor 

importante para o desenvolvimento do país, incluindo-a na agenda social – com status de 

política estratégica de estado para atuar na redução da pobreza e a desigualdade social. Essa é, 

portanto, uma das mais importantes conquistas do Ministério da Cultura e de todos os 

brasileiros – um programa pautado na integração e inclusão de todos os segmentos sociais, na 

valorização da diversidade e do diálogo com os múltiplos contextos da sociedade brasileira. 

 

AÇÕES DO PROGRAMA: Visa Orientar a produção e construção de projetos em 

parceria com associações e artistas locais. O Programa Mais Cultura contemplou 11 escolas 

urbanas e rurais, que concorreram com 36.000 nacionalmente com projetos culturais próprios, 

que demonstram a riqueza cultural de Bragança: Realizar assessoramento com visitas técnicas 

às escolas; Acompanhar a aplicabilidade de recursos nas escolas; Alimentar e atualizar o 

Programa no sistema PDDE Interativo. 

 

PROGRAMA: PDE INTERATIVO 

 

OBJETIVO: Apoiar à gestão escolar baseada no planejamento participativo e 

destinado a auxiliar as escolas públicas a melhorar a sua gestão. Para as escolas priorizadas 

pelo programa, o MEC repassa recursos financeiros visando apoiar a execução de todo ou de 
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parte do seu planejamento. A ferramenta utilizada pelas escolas para realizar o seu 

planejamento é o PDDE Interativo. É uma ferramenta de gestão DA escola e PARA a escola. 

Só será útil, portanto, se ajudar a comunidade escolar a identificar e a enfrentar os seus 

problemas. Para isso, as respostas ao diagnóstico devem corresponder à realidade e devem ser 

pensadas coletivamente. O PDDE Interativo foi desenvolvido com base na metodologia do 

PDE Escola, mas desde 2012, todas as escolas públicas do país poderão utilizá-lo – mesmo 

aquelas que não foram priorizadas pelo PDE Escola, ou seja, que não receberão recursos 

federais desse programa. 

 

AÇÕES DO PROGRAMA: Via sistema PDDE Interativo, elaborar o diagnóstico das 

128 escolas da rede municipal de Bragança, com a representatividade de conselho e sem 

conselho; Acompanhar as três etapas do programa: plano geral, diagnóstico e monitoramento, 

ao longo de 10 meses; Indicar o novo conselho municipal do programa. 

 

PROGRAMA: PDDE CAMPO 

 

OBJETIVO: Prever recursos financeiros de custeio e de capital, nos moldes 

operacionais e regulamentares a escolas públicas municipais, estaduais e distritais, localizadas 

no campo, que tenham estudantes matriculados nas escolas de educação básica, a fim de 

propiciar adequação e benfeitoria na infraestrutura física dessas unidades educacionais, 

necessárias à realização de atividades educativas e pedagógicas voltadas à melhoria da 

qualidade do ensino e à elevação do desempenho escolar. Este recurso de R$ 550.000,00, está 

sendo orientado e assessorado pela coordenação de projetos Semed e tem feito grandes 

modificações e melhorias nas escolas rurais. 

 

AÇÕES DO PROGRAMA: No sistema PDDE Interativo, cadastrar os gestores no 

sistema, elaborar e enviar planilha orçamentária, com indicações de serviços de reforma e 

aquisição de permanentes das escolas pré-selecionadas pelo MEC; elaborar projetos de obras 

de reforma ou ampliação das escolas junto à equipe de obras, assessorar e acompanhar a 

aplicabilidade do programa, alimentar o sistema PDDE Interativo com fotos das fases: inicial, 

intermediária e final. 

 

PROGRAMA: PDDE ACESSIBILIDADE 

OBJETIVO: Promover condições de acessibilidade ao ambiente físico, aos recursos 

didáticos e pedagógicos e à comunicação e informação nas escolas públicas de ensino regular. 
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O Programa disponibiliza recursos, por meio do Programa Dinheiro Direto na Escola – 

PDDE, às escolas contempladas pelo Programa Implantação de Salas de Recursos 

Multifuncionais. No âmbito deste programa, são financiáveis as seguintes ações: Adequação 

arquitetônica: rampas, sanitários, vias de acesso, instalação de corrimão e de sinalização 

visual, tátil e sonora, aquisição de cadeiras de rodas. 

 

AÇÕES DO PROGRAMA: Elaborar plano de ação e encaminhar via SIMEC; 

elaborar projetos de obras de reforma ou ampliação das escolas junto à equipe de obras; 

assessorar e acompanhar a aplicabilidade do programa; alimentar o sistema PDDE Interativo. 

 

PROGRAMA: PROJOVEM CAMPO – SABERES DA TERRA 

 

OBJETIVO: Elevar a escolaridade e a qualificação profissional e social de jovens 

agricultores, familiares, entre 18 e 29 anos, que saibam ler e escrever, mas não tenham 

concluído o ensino fundamental, através da Pedagogia da Alternância. 

 

AÇÕES DO PROGRAMA: No ano de 2015 a 2017, o programa atenderá 300 alunos 

das comunidades e regiões circunvizinhas do Acarajó, Acarpará, Cajueiro, Rio Grande, 

Abacateiro II, Ferreira, Rocha, Vila do Meio, Engenho, Km 23 – Montenegro, Urumajozinho 

e Monte Alegre, visando promover ações educacionais e de cidadania voltadas a estes jovens 

de modo a reduzir situações de risco, desigualdade, discriminação e outras vulnerabilidades 

sociais, fomentando a participação social e cidadã, favorecendo a permanência e a sucessão 

dos jovens na agricultura familiar. 

 

PROGRAMA: ATLETA NA ESCOLA 

 

OBJETIVO: Implantar o programa Atleta na Escola, que visa democratizar o acesso 

ao esporte em todo o país, por meio do incentivo à prática esportiva nas escolas, entre 

estudantes da rede básica de ensino. Além de estimular a formação do atleta escolar, 

reforçando nele todos os valores inerentes ao esporte, como disciplina, perseverança e 

lealdade, entre outros, o programa pretende identificar e orientar jovens talentos. 

 

AÇÕES DO PROGRAMA: Adesão e captação de recursos para as escolas pré-

selecionadas pelo MEC, encaminhamento à coordenação de Educação Física para 

acompanhamento e lançamento dos resultados das etapas; assessorar e acompanhar a 

aplicabilidade do programa; alimentar o sistema PDDE Interativo. 
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PROGRAMA: OBRAS – FNDE SIMEC 

 

OBJETIVO: Desenvolver projetos de engenharia, orçamentos, planejamentos, 

fiscalização, acompanhamento, ajustes de projetos em diligências do FNDE e emendas 

parlamentares. 

 

AÇÕES DO PROGRAMA: Elaboração de projetos para: construção de escolas, 

quadras, creches, o PDDE Campo e Acessibilidade, acompanhamentos e alimentação de obras 

federais no sistema SIMEC, vistoria de obras em andamento. 

 

PROGRAMA: PROJOVEM URBANO 

 

OBJETIVO: Propiciar a conclusão do ensino fundamental em 18 meses, atendendo 

aos campos da educação básica, qualificação profissional e a participação cidadã, para jovens 

de faixa etária de 18 a 29 anos. 

 

AÇÕES DO PROGRAMA: Formar (02) núcleos, com 400 matrículas na Escola 

Maria José dos Santos Martins, Theodomira Lima.  Escolas rurais atendidas: Emef Lúcia de 

Fátima (Treme) e Emef Padre Abeni (Caratateua). Sub Ações: Matrícula, Formação e 

Capacitação de Professores por Unidade Informativa, Reuniões mensais com professores, 

Distribuição de Material Didático, Informação de frequência a mensal, correção de caderno de 

registro de avaliação por unidade, trimestralmente, impressão e distribuição de provas para os 

alunos por unidade, visitas pedagógicas às escolas atendidas, atividades extraclasse, reunião 

com entidades parceiras (Demutran). 

 

4. Informática Educativa SEMED – Bragança  

 

“Toda proposta que investe na introdução das TICs na escola só pode dar certo 

passando pelas mãos dos professores. O que transforma tecnologia em 

aprendizagem, não é a máquina, o programa eletrônico, o software, mas o professor” 

DEMO, 2008. 

 

5. 1 – Desafios e Perspectivas 

Desde 2008, o Ministério da Educação – MEC, através de programas específicos como 

o Programa Nacional de Tecnologia Educacional – PROINFO, Programa Um computador por 

Aluno – PROUCA, Programa da Sala de Recurso Multifuncional – PSRMF e Programa 

Banda Larga nas Escolas – PBLE, as escolas da rede municipal de Bragança têm recebido 

recursos tecnológicos como: computadores, computadores interativos, lousa digital, 
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impressoras, laptop, teclado com  R   ia, mouse com acionador de pressão, notebook, 

conexão banda larga e através dos programas que geram recursos para as escolas. As mesmas 

têm adquirido caixa amplificada, data show, câmeras digital e toda tecnologia que a escola 

considere necessária para o desenvolvimento de seus projetos e aulas desenvolvidos por 

professores e alunos. 

Esta secretaria tem o compromisso de manter em funcionamento, os recursos 

tecnológicos disponibilizados pelo MEC às escolas municipais e promover a formação 

continuada dos professores da rede municipal para o uso pedagógico das Tecnologias de 

Informação e comunicação – TICs existentes na escola bragantina. Assim, esta coordenação 

tem investido na formação do professor no que se refere ao uso das TICs e com o seu uso, 

ampliar as possibilidades de aprendizagem dos alunos das escolas bragantinas. 

 

6. 2 – Diagnóstico 

Quanto aos recursos tecnológicos presentes nas escolas bragantinas, hoje fica 

perceptível o seu uso mais para os trabalhos administrativos de gestão e secretaria, no que se 

refere ao uso pedagógico das TICs. Diante desta realidade, esta secretaria tem proposto um 

plano de formação continuada para o uso pedagógico das TICs, mas que sua oferta de vagas 

precisa ser ampliada de modo que mais professores possam participar das formações. 

Os recursos tecnológicos presentes em nossas escolas, em sua maioria, fazem parte do 

Pregão 83/2008, completando este ano, 7 (sete) anos de uso. Computadores estes, que são 

utilizados por alunos, professores e comunidade escolar todos os dias no período da manhã, 

tarde e noite nas escolas bragantinas. Ainda que se faça a manutenção destes equipamentos, 

muitos deles já não são mais possíveis recuperar e, nestas escolas os resultados dos trabalhos 

fica comprometido.  

 

7. 3 – Diretrizes 

A formação dos professores visando a integração das tecnologias educacionais a sua 

proposta de ensino é pautada na Lei de Diretrizes e Bases. Segundo a LDB, o ensino com 

tecnologias deve estar presente em todos os níveis e modalidades de ensino e, para que isso 

seja uma realidade neste município, não basta apenas a aquisição e instalação de laboratórios 

de informática ou instalação de recursos tecnológicos nas escolas. É necessária a formação 

para a construção de práticas pedagógicas, com o uso da TICs, pois o ensino dos conteúdos 
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curriculares, através da tecnologias, torna o processo lúdico e prazeroso, ampliando as 

possibilidades de aprendizagem dos alunos, motivando-os na construção do conhecimento. 

 

8. Programa Sistema Presença 

Segundo Decreto n.º 5.209, de 17/9/2004, define que: “Ao Ministério da Educação 

compete o acompanhamento e fiscalização no que diz respeito à frequência mínima de 85% 

da carga horária escolar mensal, em estabelecimento de ensino regular, de crianças de 6 a 15 

anos e 75% para os adolescentes de 16 e 17 anos”. Em decorrência das competências 

estabelecidas no Decreto n.º 5.209, o Ministério da Educação e o Ministério do 

Desenvolvimento Social e Combate à Fome editaram a Portaria Interministerial n.º 3.789, de 

17/11/2004 (DOU n.º 221, de 18/11/2004, página 13, Seção 1) que estabelece atribuições e 

normas para o cumprimento da Condicionalidade da Frequência Escolar no Programa Bolsa 

Família. Esta Portaria define em seu Art. 5º - “O gestor do Sistema de Frequência Escolar no 

município deverá ser o titular do órgão municipal de educação”. 

Em sequência, o Art. 6º define, dentre outras, as seguintes atribuições para o Gestor 

municipal do sistema de Frequência Escolar: 

 Indicar um responsável técnico para coordenar o sistema de Frequência Escolar; 

 Instituir uma instância de recursos aos beneficiários que permita a revisão de 

procedimentos operacionais relacionados com o acompanhamento da Frequência 

Escolar; 

 Promover apuração mensal de Frequência Escolar dos alunos nos respectivos 

Estabelecimentos de ensino, público ou privado, planejando ao longo do bimestre a 

recepção, a consolidação e a transmissão das informações; 

 Articular com a Secretaria Estadual de Educação o estabelecimento de fluxo de 

informações, objetivando o efetivo acompanhamento da Frequência Escolar dos 

alunos da rede estadual. 

A partir do dia 18/12/2006, o MEC disponibilizou sistema próprio, on-line, 

denominado Projeto Presença, que está disponível no site 

http://frequenciaescolarpbf.mec.gov.br e tem como objetivo estabelecer atribuições e 

normas de cumprimento da condicionalidade da Frequência Escolar das crianças e 

adolescentes beneficiários. Os personagens centrais do atual sistema são: 

3. 1 – Gestor Municipal – Nos termos do Art. 5º da Portaria Interministerial MEC/MDS n.º 

3.789/2004, o Gestor Municipal da condicionalidade em educação é o titular da Secretaria 
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Municipal de Educação, que facultativamente poderá ser também o Operador Municipal 

Máster; 

3. 2 – Coordenador Municipal Máster – É a pessoa indicada pelo Gestor Municipal e 

cadastrada pelo MEC como responsável pelo Sistema de Acompanhamento da Frequência 

Escolar no Município. Caberá ao Operador Municipal Máster avaliar a necessidade de 

credenciar Operadores Municipais Auxiliares; 

3. 3 – Operador Municipal Auxiliar – É a pessoa cadastrada e credenciada no sistema pelo 

Operador Municipal Máster; 

3. 4 – SENARC/MDS – A Secretaria Nacional de Renda de Cidadania do MDS, como 

gestora do Programa Bolsa Família, é o órgão que recebe do MEC, ao final de cada período 

de coleta, a base contendo as informações registradas pelos Municípios sobre a Frequência 

Escolar. 

  

9. 4. 1 – Objetivo da Condicionalidade da Educação 

 O acompanhamento da Frequência Escolar das crianças e adolescentes beneficiários 

do programa Bolsa Família tem, dentre outros, os seguintes objetivos: Garantir às famílias 

que recebem esse benefício o direito ao acesso a uma política pública básica que é a 

educação; Proporcionar condições mínimas necessárias para a permanência das crianças e 

adolescentes na escola; Criar condições para que as famílias entendam o valor da educação 

como meio para superar as condições da pobreza; Colocar a questão da escolarização no bojo 

de uma política social que busca a emancipação das famílias que se encontram em situação de 

vulnerabilidade e risco socioeconômico; Construir a consciência e a convicção nas Famílias 

de que a escolarização constitui forte componente para a quebra da reprodução intergeracional 

da pobreza; Responsabilizar de forma conjunta os beneficiários e o Poder Público, que devem 

identificar os motivos do não-cumprimento das condicionalidades e implementarem  políticas 

públicas de acompanhamento para essas famílias; Enfim, contribuir com essa medida no 

combate à evasão escolar. 

 

10. 4. 2 – Diagnose Frequência Escolar 

 

Os alunos beneficiários do programa Bolsa Família, no que diz respeito à Frequência 

Escolar, podem assumir certas situações de acompanhamento:  
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Quadro 11: Frequencia Escolar 

 

Situações de Acompanhamento 

ENI 
 

Pertencente às Escolas com INEP Não Identificados 

ESI 

 

Escolas Ativas Sem INEP na Base do Sistema (Escolas Privadas que estão em 

processo de oficialização pelo MEC) 

SVE 
 

Sem Vínculo Escolar 

NLOC 

 

Beneficiários Não Localizados no Município- (Quando a transferência de 

Escola/ Escola, Município/ Município e de Estado/Estado e a Família não 

atualiza a situação do Beneficiário. 

 

11. 4. 2. 1 – Dificuldades Encontradas 

           Abaixo são discriminadas as dificuldades encontradas pelo setor da Frequência 

Escolar: 

1. A negligência ao prazo da devolução do Formulário prevista pela vigência; 

2. A falta de parceria e compreensão por parte dos responsáveis das escolas; 

3. Dificuldade de comunicação com as Escolas Públicas e Privadas; 

4. Falta energia elétrica dificultando o trabalho;  

5. Sistema Indisponível. 

 

12. 4. 2. 2 – Atividades Desenvolvidas 

Continuidade das atividades da vigência anterior. A equipe do Sistema Presença/ 

Frequência Escolar está correspondendo às solicitações das reuniões nas Escolas Públicas e 

Privadas; Repasse de informação e orientação sobre o Procedimento de fiscalização do 

recebimento indevido de benefício do PBF; Conduta dolosa; Desligamento voluntário; 

Integração entre escola/ Sistema presença/ Família;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Situação “Alunos Não Localizados”; Sinalizamos algumas situações que precisam de ações 

afirmativas (tanto da escola quanto da família). “Mudança de Escola”, de quem é a 

responsabilidade de fazer atualização do aluno? Apresentação da Campanha “ATRÁS DE 

UM CARTÃO BATE UM CORAÇÃO” com distribuição de cartazes nas Escolas; 

Distribuição de Folders instrutivos para os pais e responsáveis familiares. 

O Programa Bolsa Família divulgado pelo Ministério do Desenvolvimento Social e 

Combate a Fome (MDS) parabeniza o recorde registrado, neste segundo período de coleta da 

frequência escolar do respectivo Programa, relativo aos meses de abril e maio, considerando a 
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série histórica desde 2008. Na oportunidade, agradece a todos os Coordenadores Estaduais e 

Municipais do Bolsa Família na Educação, que contribuíram com a sensibilização, 

mobilização e acompanhamento da frequência escolar no âmbito do Bolsa Família. 

No bimestre de abril e maio de 2014, referente ao 2º período de acompanhamento da 

Condicionalidade da educação do Programa Bolsa família, 89, 2% das crianças e dos 

adolescentes tiveram a frequência escolar registrada.  O índice representa o melhor resultado 

para esse período- 4, 2 pontos percentuais acima do mesmo bimestre de 2013 e 1,6 pontos 

percentual acima do resultado do 1º período deste ano (fevereiro e março). Em números 

absolutos, dos 17, 3 milhões de crianças e adolescentes beneficiários do Programa, 15, 4 

milhões foram acompanhados. No terceiro bimestre junho e julho, o acompanhamento 

continuou equilibrado, um total 23,419 mil alunos acompanhados. O quarto período agosto e 

setembro, o índice de acompanhamento foi 99,6% de alunos acompanhados no Sistema 

Presença e 4,54% alunos não localizados. Quinto e último período outubro e novembro de 

2014, o acompanhamento continuou equilibrado tendo um índice de 24,118 mil alunos 

acompanhados no município de Bragança. 

 

B – SECRETARIA DE TRABALHO E PROMOÇÃO SOCIAL 

1. Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos 

É um Serviço de proteção social básica ofertado de forma complementar ao Serviço de 

Proteção e Atendimento Integral às Famílias (PAIF), principal serviço de proteção básica, e 

referenciado ao Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), onde são executados. O 

Serviço é realizado em grupos, organizado a partir de percursos, de modo a garantir 

aquisições progressivas aos seus usuários, de acordo com o seu ciclo de vida, a fim de 

complementar o trabalho social com famílias e prevenir a ocorrência de situações de risco 

social.  

O SCFV organiza-se de modo a ampliar trocas culturais e de vivências, desenvolver o 

sentimento de pertença e de identidade, fortalecer vínculos familiares e incentivar a 

socialização e a convivência comunitária. São considerados Serviços de Convivência e 

Fortalecimento de Vínculos, o serviço para crianças até 6 anos, o serviço para crianças e 

adolescentes de 6 a 15 anos, o serviço para adolescentes e jovens de 15 a 17 anos e o serviço 

para idosos. 
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1. a) Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Crianças de até 6 anos: 

Tem objetivo geral o desenvolvimento de atividades com crianças, familiares e 

comunidade, para fortalecer vínculos e prevenir ocorrência de situações de exclusão social e 

de risco, em especial a violência doméstica e o trabalho infantil, sendo complementar e 

diretamente articulado ao PAIF. 

 Com os objetivos específicos: Complementar as ações de proteção e desenvolvimento 

das crianças e o fortalecimento dos vínculos familiares e sociais; Assegurar espaços de 

convívio familiar e comunitário e o desenvolvimento de relações de afetividade e 

sociabilidade; Fortalecer a interação entre crianças do mesmo ciclo etário; Valorizar a cultura 

de famílias e comunidades locais, pelo resgate de seus brinquedos e brincadeiras e a 

promoção de vivências lúdicas; Desenvolver estratégias para estimular as potencialidades de 

crianças com deficiência e o papel das famílias e comunidade no processo de proteção social; 

Criar espaços de reflexão sobre o papel das famílias na proteção das crianças e no processo de 

desenvolvimento infantil. 

 O programa atende crianças de até 6 anos, em especial: Crianças com deficiência, 

com prioridade para as beneficiárias do Benefício de Prestação Continuada-BPC; Crianças 

cujas famílias são beneficiárias de programas de transferência de renda; Crianças 

encaminhadas pelos Serviços da Proteção Social Especial (CREAS); Crianças residentes em 

territórios com ausência ou precariedade na oferta de serviços e oportunidades de convívio 

familiar e comunitário; Crianças que vivenciam situações de fragilização de vínculos. 

As atividades podem ser realizadas em dias úteis, feriados ou finais de semana, com 

frequência sequenciada ou intercalada, em turnos de até 1,5 horas por dia. 

 

1. b) Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para crianças e adolescentes 

de 6 a 15 anos 

O programa objetiva a constituição de espaço de convivência, a formação para a 

participação e cidadania e o desenvolvimento do protagonismo e da autonomia das crianças e 

adolescentes, a partir dos interesses, das demandas e das potencialidades dessa faixa etária. 

Através de atividades para: Complementar as ações da família e comunidade na 

proteção e desenvolvimento de crianças e adolescentes e no fortalecimento dos vínculos 

familiares e sociais; Assegurar espaços de referência para o convívio grupal, comunitário e 

social e o desenvolvimento de relações de afetividade, solidariedade e respeito mútuo; 

Possibilitar a ampliação do universo informacional, artístico e cultural das crianças e 
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adolescentes, bem como estimular o desenvolvimento de potencialidades, habilidades, 

talentos e propiciar sua formação cidadã; Estimular a participação na vida pública do território 

e desenvolver competências para a compreensão crítica da realidade social e do mundo 

contemporâneo; Contribuir para a inserção, reinserção e permanência no sistema educacional. 

 

1. 1 – Diretrizes 

As intervenções devem ser pautadas em experiências lúdicas, culturais e esportivas 

como formas de expressão, interação, aprendizagem, sociabilidade e proteção social. Cujo 

público alvo são crianças e adolescentes de 6 a 15 anos, em especial: Crianças e adolescentes 

encaminhados pelos serviços da proteção social especial: Programa de Erradicação do 

Trabalho Infantil (PETI); Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e 

Indivíduos; reconduzidas ao convívio familiar após medida protetiva de acolhimento; e 

outros; Crianças e adolescentes com deficiência, com prioridade para as beneficiárias do 

Benefício de Prestação Continuada-BPC; Crianças e adolescentes cujas famílias são 

beneficiárias de programas de transferência de renda; Crianças e adolescentes de famílias com 

precário acesso a renda e a serviços públicos. 

Com a metodologia realizada através dos eixos que orientam os temas, as atividades e 

a organização do Serviço. No qual apresenta dois eixos iniciais: o eixo Convivência Social e o 

eixo Participação. A Convivência Social é o eixo principal, uma vez que melhor traduz a 

essência dos Serviços de Proteção Social Básica e volta-se ao fortalecimento de vínculos 

familiares e comunitários. O eixo Participação tem caráter democrático, descentralizador e 

reconhece a criança e o adolescente como sujeitos de direito em formação e com efetiva 

participação no mundo público.  

Subdividiu-se em dois eixos: 1) Participação da Criança e,  

2) Participação do Adolescente, em função da peculiaridade do processo de desenvolvimento 

inerente a toda criança e adolescente e dos conceitos e fundamentos que perpassam a 

compreensão e a concepção da infância e do adolescente. 

Os temas sugeridos são transversais e estão presentes no território, na realidade 

sociocultural e na vivência individual, social e familiar dos participantes, recobrindo os vários 

domínios e conteúdos imprescindíveis para a compreensão da realidade e para a participação 

social de crianças e adolescentes em seu processo de crescimento e desenvolvimento 

individual e coletivo. Os temas fundamentam as atividades do Serviço que serão realizadas de 

maneira a contemplar os objetivos do Serviço e o alcance dos resultados esperados. 
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Infância/Adolescência e Direitos Humanos e Socioassistenciais; 

Infância/Adolescência e Saúde; Infância/Adolescência e Meio Ambiente; 

Infância/Adolescência e Cultura; Infância/Adolescência e Esporte, Lazer, Ludicidade e 

Brincadeiras; Infância/Adolescência e Trabalho. 

A oferta do Serviço se dá em Núcleos (espaço físico), que poderão estar nos CRAS, 

em unidades públicas (no caso do Projeto Guarda Jovem), ou em entidades de Assistência 

Social. Com o acesso ao serviço: Por intermédio do PAIF, que poderá receber demanda 

espontânea, realizar busca ativa, receber encaminhamento da rede socioassistencial; 

Encaminhamento das demais políticas públicas e de órgãos do Sistema de Garantia de 

Direitos. No caso de crianças e adolescentes, retirados do trabalho infantil, o acesso se dará 

por encaminhamento da Proteção Social Especial(CREAS). 

Nos Núcleos serão ofertadas as atividades para os grupos de crianças e/ou 

adolescentes cujas atividades contribuem para ressignificar vivências de isolamento e de 

violação de direitos, bem como propiciar experiências favorecedoras do desenvolvimento de 

sociabilidades e na prevenção de situações de risco social.  

As atividades estimulam vivências, práticas e experiências do universo informacional, 

cultural e social das crianças e adolescentes. São organizadas em diferentes dimensões, 

aproveitando a experiência e a cultura local, sempre com a preocupação de garantir 

diversidade, qualidade e criatividade. 

Trabalha-se o corpo, a mente e as interações sociais, por exemplo, através de jogos 

matemáticos, esportivos, recreativos, jogos com palavras ou por meio de dinâmicas, palestras, 

gincanas e atividades de campo. Além de desenvolver oficinas de artes plásticas (desenho, 

pintura e outras formas), teatro/dramatização, dança (regionais, modernas, clássicas), música 

(coral, instrumentos diversos), contação de histórias e estímulos a leituras. Utiliza-se também 

outras formas de comunicação como TV, vídeo, DVD, cinema, rádio, jornal e computador. 

 

2. Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos de 15 A 17 anos 

O Projovem Adolescente integra O Serviço de Convivência e Fortalecimento de 

Vínculos para Adolescentes e Jovens de 15 a 17 anos. Tem como foco o fortalecimento da 

convivência familiar e comunitária, o retorno dos adolescentes à escola e sua permanência no 

sistema de ensino. Este objetivo é atingido por meio do desenvolvimento de atividades que 

estimulem a convivência social, a participação cidadã e uma formação geral para o mundo do 

trabalho. 
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O Serviço deve também possibilitar o desenvolvimento de habilidades gerais, tais 

como a capacidade comunicativa e a inclusão digital, de modo a orientar o jovem para a 

escolha profissional consciente, prevenindo a sua inserção precoce no mercado de trabalho.  

O público alvo constitui-se, em sua maioria, de jovens cujas famílias estão em situação 

de vulnerabilidades socioeconômica, beneficiárias do Programa Bolsa Família, estendendo-se 

também aos jovens em situação de risco pessoal e social, encaminhados pelos serviços de 

Proteção Social Especial do SUAS (CREAS) ou pelos órgãos do Sistema de Garantia dos 

Direitos da Criança e do Adolescente. 

A metodologia prevê a abordagem de temas que perpassam os eixos estruturantes, 

denominados temas transversal, abordando conteúdos necessários para compreensão da 

realidade e para a participação social. Por meio da arte-cultura e esporte-lazer, visa a 

sensibilizar os jovens para os desafios da realidade social, cultural, ambiental e política de seu 

meio social, bem como possibilitar o acesso aos direitos e a saúde, e ainda, o estímulo a 

práticas associativas e as diferentes formas de expressão dos interesses, posicionamentos e 

visões de mundo dos jovens no espaço público. 

Os jovens são organizados em grupos, denominados coletivos, compostos por no 

mínimo 15 e no máximo 30 jovens. O coletivo é acompanhado por um orientador social e 

supervisionado por um profissional de nível superior (Técnico de Referência) do Centro de 

Referência de Assistência Social (CRAS), também encarregado de atender as famílias dos 

jovens, por meio do PAIF. O Serviço atende 2.500 adolescentes com atividades 

desenvolvidas nos CRAS e nos 11 (onze) polos localizados em comunidades do espaço rural. 

 

C – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  

1. Programa Saúde na Escola 

O Programa Saúde na Escola - PSE instituído pelo Decreto Presidencial nº 

6.286/2007, surgiu como uma política intersetorial, entre os Ministérios da Saúde e da 

Educação, na perspectiva da atenção integral (prevenção, promoção e atenção) à saúde de 

crianças, adolescentes e jovens do ensino público básico, no âmbito das escolas e unidades 

básicas de saúde, realizadas pelas Equipes de Saúde e educação de forma integrada. 

De acordo com o decreto, as diretrizes e objetivos do PSE evidenciam que, mais do 

que uma estratégia de integração das políticas setoriais, ele se propõe a ser um novo desenho 

da política de educação em saúde que: 

http://www.mds.gov.br/assistenciasocial/sou-gestor-de-assistencia-social/projovem-adolescente/resolveuid/e7ce15a3d6b8f19f0fc1da3505a9b2bb
http://www.mds.gov.br/assistenciasocial/sou-gestor-de-assistencia-social/projovem-adolescente/resolveuid/e7ce15a3d6b8f19f0fc1da3505a9b2bb
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• trata a saúde e educação de forma integral e como parte de uma formação ampla para 

a cidadania e o usufruto pleno dos direitos humanos; 

• permite a progressiva ampliação das ações executadas pelos sistemas de saúde e 

educação com vistas à atenção integral à saúde de crianças, adolescentes e jovens e à 

educação em saúde; 

• promove a articulação de saberes, a participação de alunos, pais, comunidade escolar 

e sociedade em geral, na construção e controle social da política; 

A implementação do Programa Saúde na Escola prevê a realização de diversas ações 

articuladas pelas equipes de saúde e de educação com o objetivo de garantir atenção à saúde e 

educação integral para os estudantes da rede básica de ensino. É importante lembrar que cada 

uma das ações deve ser desenvolvida na escola de modo mais articulado possível, 

aproximando e integrando os profissionais entre si, com os estudantes e a comunidade.                                       

 

1. 1 - Componentes do Programa 

1. 1. 1 - Componente I - Avaliação clínica e psicossocial. 

Onde se organizam as ações de atenção integral à saúde dos estudantes, através da 

avaliação das condições de saúde de crianças, adolescentes, jovens e adultos que estão 

matriculados na rede básica de ensino. São três atividades conjuntas: a avaliação clínica e 

psicossocial; a avaliação nutricional e a avaliação da saúde bucal. Estas são ações estratégicas 

a serem desenvolvidas pelos profissionais das Equipes de Saúde da Família (ESF), juntamente 

com a equipe escolar. 

 

1. 1. 2 - Componente II - Ações de promoção da saúde e prevenção das doenças e agravos. 

A escola é um espaço social importante para a construção de uma sociedade 

democrática. Logo, as crianças, adolescentes e jovens devem participar das decisões que 

ocorrem no cotidiano da escola, como por exemplo, na elaboração de um plano de ação em 

saúde, que pode ser incluído no Projeto Político-Pedagógico das escolas. 

As ações estratégicas para a promoção da saúde na escola são: Ações de Promoção da 

Saúde e Prevenção de doenças e agravos; Promoção da Alimentação Saudável; Promoção da 

atividade física; Educação para a saúde sexual e reprodutiva; Prevenção ao uso do álcool, 

tabaco e outras drogas. 

 

1. 1. 3 - Componente III - Educação permanente e capacitação de profissionais da Educação 

e Saúde e de jovens para o PSE; 
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Neste componente está prevista a realização de educação permanente de Jovens para 

Promoção da Saúde e Educação permanente e capacitação de profissionais da educação, nos 

temas da saúde e constituição das equipes de saúde, que atuarão nos territórios do PSE. O 

projeto de Formação Permanente tem sido elaborado a partir de três eixos: gestão da 

formação, operacionalização e organização dos diferentes formatos de formação. 

 

2. Diretrizes do PSE  

I. Tratar a saúde e educação integrais como parte de uma formação ampla para a 

cidadania e o usufruto pleno dos direitos humanos;  

II.  Permitir a progressiva ampliação intersetorial das ações executadas pelos sistemas de 

saúde e de educação com vistas à atenção integral, à saúde de crianças e adolescentes; 

III.   Promover a articulação de saberes, a participação dos educandos, pais, comunidade 

escolar e sociedade em geral na construção e controle social das políticas públicas da saúde e 

educação; 

IV.  Promover a saúde e a cultura da paz, favorecendo a prevenção de agravos à saúde, 

bem como fortalecer a relação entre as redes públicas de saúde e de educação; 

V. Articular as ações do Sistema Único de Saúde (SUS) às ações das redes de educação 

pública, de forma a ampliar o alcance e o impacto de suas ações relativas aos educandos e 

suas famílias, otimizando a utilização dos espaços, equipamentos e recursos disponíveis;  

VI. Fortalecer o enfrentamento das vulnerabilidades, no campo da saúde, que possam 

comprometer o pleno desenvolvimento escolar; 

VII.   Promover a comunicação, encaminhamento e resolutividade entre escolas e unidades 

de saúde, assegurando as ações de atenção e cuidado sobre as condições de saúde dos 

estudantes; 

VIII.  Atuar, efetivamente, na reorientação dos serviços de saúde para além de suas 

responsabilidades técnicas no atendimento clínico, para oferecer uma atenção básica e integral 

aos educandos e à comunidade. 

 

 

VI – CONSELHO MUNICIPAIL 

 

1. Conselho Municipal de Educação 
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1. 1 – Caracterização. 

Nas ultimas décadas, a partir da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB 

9.394/96), uma das missões da gestão pública é promover a melhoria da qualidade da 

educação básica. A partir desse contexto, o município de Bragança mobilizou todos os 

segmentos representativos do sistema educacional visando à implantação do Plano Municipal 

de Educação, tendo como meta, o fortalecimento das  olíticas de gestão pública educacional 

para o município.   

Com o avanço da qualidade no ensino público, a implantação do CME passa a ser um 

importante instrumento do órgão executivo municipal para o fortalecimento da participação 

social nas diretrizes estabelecidas no PME.  

É importante ressaltar que o Conselho Municipal de Educação já foi criado pela lei nº 

4042/10, votado pela Câmara Municipal e sancionado pelo Poder Executivo Municipal, em 29 

de março de 2010, composto de nove membros nomeados pelo Prefeito Municipal e 

escolhidos entre pessoas residentes no município, de notório e reconhecido espírito público ou 

reconhecida experiência em matéria de educação. 

Ocorre que, embora criado por lei, o CME nunca funcionou de fato. Assim, diante das 

demandas surgidas no decorrer das atividades administrativas e pedagógicas nos ambiente 

escolares, a gestão pública municipal de educação, em março de 2015, institui um grupo para 

sistematizar os trabalhos no sentido de reativar as atividades do CME.  

Dessa forma, o município assume seu papel de apoiador das políticas para a educação 

e o sistema nacional de ensino como uma medida efetiva e indispensável para fortalecer a 

gestão, para assegurar o desenvolvimento de uma educação sintonizada com a sociedade.   

 Assim, a importância do Conselho Municipal de Educação não tem sentido em si 

mesmo, ele será um importante instrumento de fortalecimento da gestão democrática do 

ensino público. Portanto, o município assume seu papel de apoiador das políticas para a 

educação e o sistema nacional de ensino como uma medida efetiva e indispensável para 

fortalecer a gestão democrática e para assegurar o desenvolvimento de uma educação 

sintonizada com a sociedade.   

Hoje, os sistemas municipais de ensino vêm investindo, sistematicamente, em ações 

públicas para a superação de problemas estritamente ligados à universalização da matrícula, à 

qualidade e ao fluxo, sem que esse investimento resulte em efetiva melhora dos indicadores 
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educacionais e que o esforço realizado represente mudança no quadro de rendimento dos 

alunos.  

Este cenário explicita a necessidade de ações que venham fortalecer o sistema público, 

dando-lhe condições de realizar um trabalho compartilhado de acompanhamento que, de 

forma efetiva, contribua para aprimorar as políticas públicas educacionais e seu 

gerenciamento. Os sistemas municipais de ensino carecem de instrumentos eficazes de gestão 

que lhes permitam identificar com exatidão os problemas, formular, implementar e monitorar 

as políticas desenvolvidas no âmbito do município.  

A partir desse propósito, a opção por uma gestão comprometida com a conquista da 

qualidade da educação passa necessariamente, pela instituição e cria mecanismos mais 

eficazes de monitoramento das políticas públicas e pela revisão e estabelecimento de nova 

postura de responsabilidade no que tange ao desempenho qualitativo do ensino das redes 

escolares. 

A busca pela melhoria do padrão de qualidade do ensino, bem como outros encargos e 

atribuições passam a exigir, das escolas e do sistema, um reforço quanto à busca incansável 

para a autonomia das próprias escolas.  

Com efeito, ele pode também se constituir em rede com outros conselhos sociais, na 

perspectiva de garantir o acesso à escola e também a outros serviços públicos, mobilizando-se 

para que a sociedade seja participativa, fiscalizadora e reivindicativa de seus direitos. Com o 

objetivo de assegurar a participação da sociedade no alinhamento da gestão democrática da 

educação.  

O papel do Conselho vai muito além de apoio administrativo e de controle junto aos 

gestores municipais da educação e aos diretores de escolas. Sua existência traz em de si, o 

desafio de praticar ações mais incisivas, no acompanhamento da execução dos projetos 

pedagógicos propostos no município, no dia-a-dia das escolas e representa, na sua essência, 

um ponto de partida para a efetiva participação da comunidade, numa gestão democrática e 

compartilhada da política educacional assumida no município. Um elemento importante que 

vem reforçar a necessidade da criação de um novo cenário na educação de Bragança.  

Partindo do entendimento de que a participação efetiva dos sujeitos sociais torna-se 

condição fundamental para a inclusão social e a melhoria da educação, foram definidos três 

objetivos centrais a serem alcançados: 
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 Promover a participação das entidades da sociedade civil na discussão e 

fortalecimento das políticas de gestão da educação escolar em seus âmbitos municipal 

e escolar; 

 Reformular o Plano Municipal de Educação e criar o Conselho Municipal de 

Educação; 

 Criar e fortalecer o Sistema Municipal de Ensino, na perspectiva da melhoria da 

qualidade social da educação e promoção da aprendizagem.  

 

VII – FORMAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO. 

 

1. Caracterização e Valorização dos Profissionais da Educação  

 

A gestão democrática ou participativa que tem sido firmada no Município de Bragança 

está atrelada à política curricular que estamos desenvolvendo na relação entre a Secretaria 

Municipal de Educação e as escolas municipais de ensino. Esta relação tem sido mediada por 

uma gestão pautada na política de formação dos docentes via tipologia curricular de 

complexos temáticos. 

A gestão tem fomentado uma política afirmativa que atenda todos os níveis, 

modalidades, programas e projetos de ensino. Daí a necessidade de atender no coletivo de 

gestores, o princípio educativo da coletividade, para que possamos atender a proposição de 

uma escola bragantina em construção coletiva – Tema gerador da política norteadora da 

SEMED. 

A escola bragantina em construção coletiva está pautada na constituição de um 

currículo integrado que possibilita uma formação dos profissionais e da valorização, ao qual é 

mediado pela formação dos professores no Município de Bragança Pará. 

A formação de professores tem ocorrido por uma gestão participativa, porque 

atendemos os marcos legais, que regem uma gestão participativa e o norteamento das 

formações em cada contexto educativo.  

No que tange à política de formação, temos impulsionado inúmeras ações, em anexo, 

nas metas e estratégias, que possibilitam a valorização profissional e colaboram para uma 

perspectiva de formação que atenda as reais questões problemas de cada contexto, bem como 

traz à tona a ideia de diversidade e identidade cultural do nosso município. 
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As bases epistemológicas destas ações estão baseadas nas discussões dos currículos 

críticos em Freire (1987), Pistrak (2001), Gadotti (2002), autores que nos possibilitam 

redimensionar nossas metas pela ação- reflexão e ação.   

Toda base do currículo, está articulado a um currículo em movimento que propiciam 

sentidos e significados de cada cultura escolar.  

 

 

 

 

 

 

Diante do exposto, entendemos que a gestão participativa fomentará a formação e 

valorização dos profissionais. Daí a necessidade de se refletir por meio de diversas reuniões 

pedagógicas, a seguinte situação: Que escola temos? Qual escola queremos para a sociedade 

bragantina? Esta é uma indagação e tem sido discutida constantemente por todos os coletivos 

de educadores que compõe a complexidade do território bragantino. 

 

2. Diagnóstico 

Refletir sobre as políticas de valorização dos profissionais da educação não é tarefa 

fácil, pois o Município de Bragança é um dos territórios que mais possuem crianças, jovens e 

adultos com vulnerabilidade social. Esta por sua vez, tem sido um dos desafios para serem 

desenvolvidos nesta gestão participativa, porque se estabelece numa relação mediada pela 

formação dos docentes, que se desencadeia na valorização dos profissionais da educação. 

A formação dos educadores é realizada em ações coordenadas pela SEMED, como a 

Jornada Pedagógica, cujo tema foi Bragança 401 anos: Cultura, Cidadania e 

Sustentabilidade “Dialogando práxis educativa na Escola Bragantina”. Neste momento, 

foram realizadas diversas oficinas nos níveis de ensino educação infantil e ensino 

fundamental, assim como, nas modalidades e programas que fazem parte do contexto da 

educação municipal. 

Ao longo do ano, são ofertadas formações organizadas pelas coordenações: da 

Educação Infantil, Ensino Fundamental, Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa 

(PNAIC), Esporte, EJA, Sistema Modular de Ensino, Educação do Campo, Promoção da 

Bragança 401 

anos  sustentabilidade 
    cultura 

 
    cidadania  



 ESTADO DO PARÁ 

      PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANÇA 

    SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

      Rua: 13 de maio, 470 – Centro – CEP: 68600-000. 
 

83 
 

 

Igualdade Racial, Educação Inclusiva, Informática Educacional, Programas e Projetos, com o 

objetivo de qualificar os profissionais da educação, de acordo com a área em que estão, e 

assim, proporcionar uma educação de qualidade no ambiente educacional. Com o intuito de 

subsidiar as políticas educacionais do município de Bragança a secretaria municipal de 

educação realiza várias ações de cunho formativo, a saber: 

 Jornada Pedagógica – Tem como proposta refletir os saberes e práticas educativas 

dos educadores e educandos no sentido de operacionalizar a matriz curricular por escolas. No 

sentido de criar um eixo temático com seus temas geradores para responder as reais questões 

problemas das escolas; 

 Caravana Educativa Popular – Faz parte de um planejamento estratégico entre as 

secretarias municipais do governo. Esta ação propicia o fortalecimento de uma com cunho 

educativo e social em prol das comunidades Bragantinas; 

  Ensino Fundamental de Nove Anos – Apresenta as políticas educacionais de 

avaliação da prova brasil, provinha Ana, ANRESC, estas ações de avaliação são uma 

distribuições solicitadas pelo governo Federal. Daí a necessidade de visualizar uma formação 

específica; 

 Educação Infantil – Formação no creche e nas escolas da educação infantil, no 

caráter de oficinas pedagógicas que contribuam sobre as práticas dos professores, destinados a 

este público. 

 Educação de Jovens e Adultos – A coordenação da Educação de jovens e Adultos 

tem desenvolvido sua formação baseada nas experiências do jovens e adultos que se 

encontram nas escolas onde se desenvolvem como bases do currículo crítico da EJA. Para 

além disso, está acontecendo a formação com os professores sobre o planejamento estratégico 

da EJA – PEEEJA. 

 Todos as formações das coordenações tem atentado para subsidiar o currículo 

integrado das escolas no sentido de propiciar uma educação emancipatória integradas entre os 

setores da secretaria. 

 Pacto Nacional Pela Alfabetização na Idade Certa (PNAIC) – O Pacto Nacional 

pela alfabetização na Idade Certa é um compromisso formal assumido pelo Município de 

Bragança em parceria com o Governo Federal para assegurar que todas as crianças estejam 

alfabetizadas até os oito anos de idade ao final do 3º ano do Ensino Fundamental.   
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A formação do PNAIC no município de Bragança iniciou em 2013 atendendo 300 

professores alfabetizadores da Rede Municipal de ensino divididos em 12 grupos, cada grupo 

com um orientador de estudo tendo como foco a linguagem. A formação foi dem 120 horas de 

estudos, reflexões e trocas de ideias a cerca de Currículo, Planejamento, Avaliação, Gêneros 

textuais, Valorização da cultura do campo, Educação especial dentre outros assuntos voltados 

para a alfabetização. 

Em 2014, nesta II etapa a formação foi voltada para a área de matemática contou com 

aproximadamente 280 professores, divididos em 11 grupos com 80 horas de estudo e reflexão 

a respeito de como aprender matemática de uma maneira agradável e lúdica. 

 

3. Diretrizes 

As diretrizes que regem a formação e valorização dos profissionais da educação em 

Bragança são: 

Planejar ações intersetoriais que possam subsidiar as ações dos gestores da rede 

municipal nas escolas; 

Organizar a política de formação dos profissionais, a fim de subsidiar a valorização 

dos profissionais da educação; 

Articular as ações do plano de ações articuladas com a demanda existente no 

Município; 

Verificar os planos diretivo e pedagógico de cada gestão sobre a sua atribuição, papel, 

bem como, a logística de formação para atender as necessidades de cada contexto educativo; 

Integralizar as ações entre as coordenações da Secretaria como a proposta do currículo 

integrado; 

Elaborar questionários de investigação para os profissionais decidirem na forma de 

documentos e baseados na lei, que modelo de gestão e formação eles pensam para a política 

de formação no Município. 

 

VIII – FINANCIAMENTO GESTÃO EDUCACIONAL 

1. Caracterização  

A busca da qualidade e da eficiência nos serviços educacionais oferecidos para a 

população brasileira, tem se constituído como um grande desafio, especialmente no sentido de 

atender as necessidades advindas das unidades escolares, uma vez que o modelo centralizador 

de gestão não atende as reais necessidades da comunidade escolar. Diante do contexto 



 ESTADO DO PARÁ 

      PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANÇA 

    SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

      Rua: 13 de maio, 470 – Centro – CEP: 68600-000. 
 

85 
 

 

apresentado, introduz-se um novo modelo de gestão pautado em formas mais flexíveis e 

descentralizadas de administração de recursos e de responsabilidades.  

No que se refere ao financiamento da Educação Básica em nosso país, temos 

instrumentos legais que regem essa dimensão da gestão através de distribuições de recursos 

que estão assegurados conforme as leis que estabelecem fundos para manter a educação da 

população brasileira. 

 

Administrar o orçamento requer organização, responsabilidade e transparência, uma 

vez que a gestão dos recursos públicos é regulada pelas leis federais de direito 

financeiro (4.320/64) e de licitações (8.865/93) e pela lei complementar de 

responsabilidade fiscal (101/2000). O artigo 212 da Constituição diz que a União 

deve aplicar no mínimo 18% (Estados e Municípios 25%) de suas receitas em 

educação. A verba que vem do Governo Federal é distribuída pelo Fundo Nacional 

de Desenvolvimento da Educação (FNDE) por canal como o Programa Dinheiro 

Direto na Escola (PDDE) – depositado na conta bancária da entidade executora da 

escola, e ganhando rapidez para suprir necessidades básicas de manutenção, 

aquisição de material didático e formação. Já os recursos dos estados e municípios 

são administrados pelas Secretarias de Educação, que providenciam itens como 

estrutura física, carteiras e pagamento de funcionários.  

 

Dentre as modificações introduzidas em nossa legislação, após a aprovação da LDB de 

1996, visando o avanço da democratização da educação, podemos destacar a vinculação de 

fundos para o financiamento da educação como positiva, visto que, não seria possível 

conseguir eficiência nos serviços sem a garantia de recursos, condição há muito tempo 

defendida por educadores, da necessidade de se garantir constitucionalmente um fluxo de 

recursos obrigatórios e constantes para os serviços públicos educacionais que atendem a 

maioria da população brasileira. 

Portanto, o financiamento da educação define-se por parâmetros legais, conforme 

estabelecido na Constituição Federal e legislação correlata, o que garante a alocação dos 

recursos para a educação pública. No entanto, os fundos destinados à educação só serão 

revertidos em qualidade de serviços se forem aplicados de forma responsável, com 

planejamento e organização que garantam os padrões mínimos de qualidade para a efetivação 

de uma educação de excelência. 

 

 2. Diagnóstico 

O município de Bragança em 2013 aplicou 13,16%, dos recursos recebidos através do 

FUNDEB, com educação infantil e 85,04% com ensino fundamental, já em 2014 13,99% com 

Educação Infantil e 83,96% com o Ensino Fundamental. 
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Quadro 12: Aplicação do FUNDEB – 2013 / 2014 

Nível de Ensino 2013 2014 

Educação Infantil 13,16% 13,99% 

Ensino Fundamental 85,04% 83,99% 

       Fonte: departamento financeiro da SEMED 

Na tabela abaixo podemos observar os indicadores de despesas financeiras com 

Educação Infantil por aluno, Ensino Fundamental por aluno, Educação de Jovens e Adultos 

por aluno, professores por aluno da educação básica e demais profissionais da área 

educacional por alunos, em 2013 e 2014. 

   Fonte: departamento financeiro da SEMED 

Em 2014 houve um aumento da rede com criação de duas novas escolas aumentando 

também o número de servidores, no entanto tivemos um decréscimo no número de 

professores e alunos, com mostra tabela abaixo. 

 

Quadro 13: Evolução dos Servidores, Alunos e Escolas 

EVOLUÇÃO DOS SERVIDORES, PROFESSORES, ALUNOS E ESCOLAS DO MUNICÍPIO 

DE BRAGANÇA: FME 

ANO SERVIDORES PROFESSORES ALUNOS ESCOLAS 

2013 1.366 2.257 18.459 129 

2014 1.424 2.158 18.265 131 

Fonte: departamento financeiro da SEMED 

A tabela a seguir demonstra uma diminuição da aplicação das receitas de impostos 

e transferências vinculadas à educação, em 2014 com referência a 2013. Além do 

Tabela 14: Indicadores de Dispêndio Financeiro nos níveis de ensino 

INDICADORES DE DISPÊNDIO FINANCEIRO 2013 2014 

Gasto Educacional por Aluno da Educação Infantil R$ 1.876,36 R$ 2.126,34 

Gasto Educacional por Aluno do Ensino Fundamental R$ 3.190,03 R$ 3.377,53 

Gasto por Aluno da Educação de Jovens e Adultos R$ 433,22 R$ 645,10 

Gasto Educacional por Aluno da Educação Básica R$ 2.651,13 R$ 2.892,57 

Despesa com Professores por Aluno da Educação Básica R$ 1.962,08 R$ 2.020,57 

Despesa com Profissionais não Docentes da área Educacional por Aluno da 

Educação Básica 
R$ 406,65 R$ 234,48 
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decréscimo com relação à aplicação dos recursos do FUNDEB em despesas com 

manutenção e desenvolvimento do ensino (MDE), no entanto podemos constatar uma 

evolução nos percentuais com referência a aplicação do FUNDEB na remuneração do 

magistério. 

 

Quadro 14: Evolução nos percentuais do FUNDEB / Magistério 

INDICADORES LEGAIS 2013 2014 

Percentual de Aplicação das Receitas de Impostos e Transferências 

Vinculadas à Educação em MDE (Manutenção e Desenvolvimento do 

Ensino) - Mínimo de 25% para Estados, DF e Municípios) 

45,21% 37,63% 

Percentual de Aplicação do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais 

do Magistério (mínimo de 60%) 
85,50% 88,01% 

Percentual de Aplicação do FUNDEB em Despesas com MDE, que não 

remuneração do Magistério (Máximo de 40%) 
14,50% 11,99% 

Percentual das Receitas do FUNDEB, não aplicadas no Exercício 

(Máximo de 5%) 
0,00% 0,00% 

Fonte: departamento financeiro da SEMED 

Com relação aos indicadores de dispêndio com pessoal podemos ressaltar uma 

diminuição considerável no ano de 2014 em comparação a 2013, nos percentuais 

demonstrados no quadro a seguir: 

 

Quadro 13: Indicadores de dispêndio com pessoal 2013 / 2014 

INDICADORES DE DISPÊNDIO COM PESSOAL 2013 2014 

Percentual das Despesas com Pessoal e Encargos Sociais da Área 

Educacional em relação à Despesa Total com MDE 
5,78% 4,10% 

Percentual das Despesas com Professores em Relação à Despesa 

Total com MDE 65,04% 61,44% 

Percentual das Despesas com Profissionais não Docentes sem 

relação à Despesa Total com MDE 13,48% 7,21% 

Fonte: departamento financeiro da SEMED 

No que se refere ao percentual de dispêndio financeiro aplicado na educação infantil, 

verificamos uma evolução. Porém, em relação ao ensino fundamental percebemos uma 

diminuição em 2014, podemos afirmar assim, que houve um maior investimento na Educação 

Infantil. Também verificamos nas despesas totais com educação, houve um aumento, de 

15,42% em 2013 e 18,02% em 2014. 
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Quadro 16: Indicadores de dispêndio financeiro 2013 / 2014 

INDICADORES DE DISPÊNDIO FINANCEIRO 2013 2014 

Percentual dos Recursos do FUNDEB Aplicados na Educação Infantil 13,16% 13,99% 

Percentual dos Recursos do FUNDEB Aplicados no Ensino Fundamental 85,04% 83,99% 

Percentual de Despesas com Educação Infantil em Relação à Despesa Total com 

Educação 
11,57% 12,31% 

Percentual de Despesas com Ensino Fundamental em Relação à Despesa Total com 

Educação 
74,78% 73,88% 

Percentual de Despesas Correntes em Educação em Relação à Despesa total em MDE 15,42% 18,02% 
 

Com relação aos recursos aplicados em Educação nos anos de 2013 e 2014, percebeu-

se que as despesas de 2013 foram menor que em 2014. Observa-se que houve um crescimento 

com as despesas de Ed. Infantil, Ens. Fundamental, EJA e na Administração Geral, enquanto 

que o repasse da Merenda escolar em 2013 foi maior que em 2014, conforme mostra o quadro 

abaixo. 
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3. Diretrizes 

1. Compartilhar responsabilidades com a finalidade de estabelecer o 

acompanhamento das metas e estratégias que foram inseridas no Plano Municipal de 

Educação, a fim de atender os objetivos propostos; 

2. Proporcionar formação continuada permanente para a Gestão na Educação 

com o intuito de ser mais um meio para garantir uma educação de qualidade;  

3. Definir prioridades para os gastos públicos com a educação através do 

orçamento participativo para garantir um ensino de qualidade; 

4. Realizar pesquisas de mercado para que os gastos sejam aplicados de forma 

econômica para que não haja desperdício com o dinheiro público; 

5. Elaborar o orçamento geral com detalhamento de despesas e receitas para que 

sejam cumpridas todas as metas estabelecidas pelo plano da Gestão; 

6. Fixar em espaços públicos a prestação de contas para que a comunidade seja 

informada de todas as aplicações feitas em benefício da educação; 

 

IX – GESTÃO DEMOCRATICA, CONTROLE SOCIAL E PARTICIPAÇÃO  

1. Caracterização 

A política educacional no Brasil apresenta, na legislação vigente, direcionamentos que 

asseguram uma administração pública pautada no principio da democracia como direciona o 

art. 206 na Constituição Federal, na qual estabelece princípios para a realização do ensino de 

qualidade no país. Para viabilizar o direito constitucional a Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (LDB Nº 9.394/96), delimita-nos: Artigos: 3º. VIII – gestão democrática 

do ensino público, na forma desta Lei e da legislação dos sistemas de ensino; e 14º. Os 

sistemas de ensino definirão as normas da gestão democrática do ensino público na educação 

básica, de acordo com as suas peculiaridades e conforme os seguintes princípios, I – 

participação dos profissionais da educação na elaboração do projeto pedagógico da escola, II 

– participação das comunidades escolar e local em conselhos escolares ou equivalentes. Esses 

direcionamentos regem a base da administração pública educacional, atualmente, ao 

especificar as diretrizes da gestão escolar.  

Compreender o papel do estado como o responsável pela manutenção do direito à 

educação na esfera municipal, estadual e federal é o primeiro passo para refletir sobre a 

importância da gestão educacional no contexto atual. Visto que deve ocorrer uma articulação 
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entre as pessoas envolvidas na comunidade escolar, e esses devem ter voz diante das tomadas 

de decisões, em vista da realização do processo formativo educacional de qualidade.   

As categorias que constituem a escola são a gestão administrativa, profissionais da 

educação, pais e alunos. Estes devem ter a sua representatividade através do Conselho 

Escolar, para garantir uma administração pública junto à gestão escolar, pois todos tem a 

função de gerenciar a escola. Essa ação é necessária para validar a tomada de decisão em prol 

da garantia do direito à educação através de uma gestão democrática. Esse direcionamento 

atende as diretrizes da legislação educacional do estado nação brasileira, assegurando um 

direito constitucional. 

No sistema educacional, hoje, dentre os direcionamentos pautados para a gestão 

pública que prima pela transparência, há a indicação para a realização da eleição direta para 

escolha dos dirigentes escolares, através do voto direto das categorias da comunidade escolar. 

Esta é a modalidade que representa uma tomada de decisão dos sujeitos envolvidos no 

processo democrático, a escolha neste caso é realizada pela comunidade escolar através do 

voto direto.  

 

2. Diagnóstico 

Os estabelecimentos educacionais vinculados à Secretaria Municipal de Bragança, 

neste ano de 2015, são 131 escolas e apresentam a seguinte distribuição: 15 são escolas polos; 

84 são Anexas; e 32 são Independentes, que atendem alunos da educação básica, educação 

infantil, ensino fundamental e Educação de Jovens e Adultos, no meio urbano e rural. Nas 

escolas independentes, a gestão das escolas é regida pela presença da direção escolar e do 

conselho escolar, para a efetivação desse tipo de gestão considera-se a portaria de lotação do 

município, na qual especifica que as escolas com o número mínimo de 150 alunos, dá direito 

à lotação de diretor, as demais são gerenciadas por um professor responsável pela escola. 

A gestão da SEMED através da Coordenação de documentação está orientando o 

processo eleitoral para a direção escolar assegurado nas leis nº 4338/ 2014 e 4374/2015, na 

qual dispõe sobre a escolha, mediante a eleição direta de Diretores e Vice- Diretores das 

Escolas da Rede Municipal de Bragança. Exercendo o princípio da Gestão democrática nos 

estabelecimentos educacionais, visto que a comunidade escolar é convocada a exercer o seu 

direito de voto direto, ao escolher o gestor da escola. 

 O outro gerenciador da escola, no contexto Educacional de Bragança é o conselho 

escolar. Ele se faz presente nas escolas para desenvolver atividades de administração dos 
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recursos recebidos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), assim 

como tem a função de participar da organização e elaboração das atividades pedagógicas 

administrativas. As pessoas que compõem o conselho escolar e que representam as categorias 

de profissionais da educação, de pais e alunos são eleitas pela comunidade escolar. 

 

X – METAS E ESTRATÉGIAS DO PLANO MUNICIPAL DE BRAGANÇA 
 

 

META 1 - Educação Infantil 
 

Universalizar o atendimento na Educação Infantil para as crianças de 4 (quatro) e 5 

(cinco) anos de idade, até 1 (um) ano de sancionado deste PME. E, ainda, ampliar a oferta de 

vagas de Educação Infantil para as crianças até 3 (três) anos de idade para, no mínimo, 50% 

(cinquenta por cento), até o ano final de vigência deste PME. 

 

ESTRATÉGIAS: 

 

1. Construir, ampliar e/ou reformar salas de aulas para funcionamento de Creches e Pré-

escolas nos bairros e comunidades que apresentam demanda de atendimento, em regime de 

colaboração e parceria com a União, Estado e instituições privadas, em conformidade com os 

padrões arquitetônicos estabelecidos pelo FNDE/MEC, respeitando o direito às normas de 

acessibilidade e ludicidade, e inserção de espaços culturais. 

2. Realizar a cada dois anos, avaliação da Educação Infantil, com base em parâmetros 

nacionais de qualidade, priorizando a estrutura física, o quadro de pessoal, os recursos 

pedagógicos, a situação de acessibilidade, a forma de gestão e o processo de ensino 

aprendizagem. 

3. Assegurar que as instituições públicas e privadas de Educação Infantil elaborem suas 

propostas pedagógicas em consonância com as Diretrizes Curriculares Nacionais e 

Municipais, com a participação de toda a comunidade escolar. 

4. Garantir Educação Inclusiva às crianças com deficiência atendidas em Creches e Pré-

escolas, garantindo a flexibilidade do currículo escolar, o desenvolvimento integral de suas 

habilidades e potencialidades. 

5. Reelaborar o Regimento Escolar Unificado, considerando as novas demandas da 

Educação Infantil e outras. 

6. Assegurar as instituições de Educação Infantil localizadas no campo e comunidades 

Quilombolas elaborem calendário, planejamento e currículo escolar adequados, atendendo a 

realidade e especificidades dessas populações.  
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7. Fazer constar no Projeto Político-pedagógico (PPP) das escolas de Educação Infantil 

da rede pública que laborem e executem proposta de formação continuada e em serviço, 

dentro da demanda de organização e de ensino-aprendizagem que este nível exige. 

8. Elaborar e executar instrumento de levantamento de dados referentes à demanda de 

oferta da Educação Infantil nos bairros e comunidades do Município. 

9. Garantir na matrícula e na organização das respectivas classes de alunos na Educação 

Infantil, o número adequado de crianças por professor, conforme a relação a seguir, 

contemplada nas Diretrizes Nacionais da Educação Infantil. 

a) crianças na faixa-etária de 1 a 2 anos, classes com mínimo de 6 e máximo de 12 

alunos, um (01) professor e quatro (04) auxiliares;  

b) crianças na faixa-etária de 3 anos, classes com 15 alunos, um (01) professor e um (01) 

auxiliar; 

c) crianças na faixa-etária de 4 a 5 anos, classe com mínimo de 20 e máximo de 24 

alunos, um (01) professor e um (01) auxiliar; 

d) nas turmas com inclusão de crianças com deficiência, garantir um (01) cuidador para a 

mesma. 

10. Garantir que ao final da vigência deste PME seja inferior a 10%, a diferença entre 

taxas de frequência a educação infantil das crianças de até 3 (três) anos oriunda do quinto de 

renda familiar per capita mais elevada e as do quinto de renda familiar per capita mais baixa.  

11. Garantir alimentação escolar de qualidade adequada à faixa-etária da Educação 

Infantil. 

12. Fomentar discussões e elaborar propostas sobre a escola de tempo integral, 

considerando as diversas implicações, implementando o atendimento em turno integral de 

acordo com a lei nº 12. 796/13.  

13. Criar um fundo municipal de transferência de recursos financeiros para as escolas de 

Educação Infantil. 

 

META 2 - Ensino Fundamental 

 

Universalizar o Ensino Fundamental de 9 (nove) anos para toda a população de 6 

(seis) a 14 (quatorze) anos de idade, de modo que, no mínimo, 95% (noventa e cinco por 

cento) dos alunos matriculados concluam esse nível de ensino na idade ideal até o último ano 

de vigência deste PME. 
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ESTRATÉGIAS: 
 

1. Realizar mapeamento sócio-populacional e busca ativa das crianças em idade escolar 

entre 6 (seis) a 14 (quatorze) anos, em conjunto com as Secretarias Municipais de Trabalho e 

Promoção Social (SEMTRAPS) e Saúde (SEMUSB). 

2. Realizar levantamento técnico-estrutural das escolas e espaços educativos da rede 

pública visando reforma e ampliação desses espaços. 

3. Construir e ou implementar novos espaços pedagógicos nas escolas de Ensino 

Fundamental, tais como salas de aula, quadra poliesportiva coberta, biblioteca  escolar e salas 

de leitura, salas de recursos multifuncionais, laboratórios de informática, jardins, salas de 

vídeo e acessibilidade. 

4. Realizar o acompanhamento e o monitoramento do acesso e da permanência com 

sucesso na escola dos alunos beneficiários dos programas de transferência de renda, 

identificando e informando os motivos de ausência e baixa frequência aos pais e ou 

autoridades legais. 

5. Fazer constar no Projeto Político-pedagógico (PPP) das escolas de Ensino 

Fundamental da rede pública, ações de Educação Ambiental como parte da proposta de 

formação da cidadania dos alunos, bem como a inserção dos demais temas transversais 

importantes para compreender mais profundamente as questões da participação e da vida 

social.  

6. Criar condições para fortalecimento da relação escola e comunidade, visando ampliar 

as oportunidades de vivência e experiências que ajudam no desenvolvimento da cidadania dos 

educandos.  

7. Ofertar vagas para as séries iniciais do Ensino Fundamental para as populações do 

campo nas próprias comunidades do meio rural.  

8. Garantir na organização do trabalho pedagógico das escolas, a adequação do 

calendário escolar respeitando as especificidades de cada localidade a qual a escola está 

inserida, incluindo a construção da sua própria agenda escolar global/local. 

9. Promover ações afirmativas através do Projeto Político-Pedagógico (PPP) da escola e 

da proposta Curricular, valorização da cultura afro-indígena, em especial do município de 

Bragança. 
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META 3 - Ensino Médio 

 

Universalizar, até 1 (um) ano de aprovação deste PME, o atendimento escolar à 

população de jovens de 15 (quinze) a 17 (dezessete) anos de idade, e ainda, aumentar para 

50% (cinquenta por cento), em 5 (cinco) anos de vigência deste PME, a taxa líquida de 

matrículas no ensino médio e atingir 85% (oitenta por cento), até o ano final de vigência do 

mesmo. 

 

ESTRATÉGIAS: 

 

1. Garantir condições de acesso ao Ensino Médio a todos que concluíram o Ensino 

Fundamental, de forma que este cumpra a finalidade de ser, efetivamente, a etapa final da 

Educação Básica e contribua para que o indivíduo possa alcançar seu pleno desenvolvimento 

e exercício da cidadania, além de se inserir no mundo do trabalho e dar prosseguimento nos 

níveis educacionais mais elevados. 

2.  Garantir o acesso ao Ensino Médio gratuito e de qualidade a todos, em especial, aos 

que a ele não tiveram acesso na idade adequada e às pessoas com deficiência que necessitam 

de atendimento educacional especializado. Educação Especial. 

3. Promover atendimento à educação humanizadora e que contribua para a construção de 

uma sociedade mais justa e solidária, que respeite a diversidade e as diferenças e minimize a 

segmentação social, possibilitando a inserção de todos no processo produtivo e na produção 

de sua própria subsistência.  

4. Oportunizar ao domínio dos conhecimentos científicos, tecnológicos, socioculturais e 

de linguagens, que permeiam e contribuem para o desenvolvimento dos sujeitos, bem como 

para a compreensão de que a produção de conhecimento é situada social, cultural, econômica 

e politicamente, oportunizando a cada estudante conhecer seu papel e função na sociedade.  

5. Apoiar programas de Educação de Jovens e Adultos (EJA) para a população urbana e 

do campo na faixa etária de 15 (quinze) a 29 (vinte nove) anos, com o objetivo de aprimorar a 

qualificação social e profissional desses alunos que estejam fora da escola e com defasagem 

idade-série com Programa MUNDIAR E SOME.  

6. Apoiar a proposta curricular do Ensino Médio articulada para metodologia de 

aprendizado, para a compreensão e preparo para o trabalho, com acompanhamento de 

professores dentro dos projetos PROEMI/SISMEDIO. 
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META 4 – Educação Especial Inclusiva 

 

Universalizar o atendimento à população de pessoas de 4 (quatro) a 17 (dezessete) 

anos de idade com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou 

superdotação, acesso à educação básica e ao atendimento educacional especializado, na 

própria rede regular de ensino, com sistema educacional inclusivo, de salas de recursos 

multifuncionais, classes, escolas ou serviços especializados, públicos ou conveniados. 

 

ESTRATÉGIAS: 

 

1. Fazer constar no Projeto Político-pedagógico (PPP) das escolas da rede pública do 

município, programa de implantação de salas de recursos multifuncionais, fomentando uma 

politica de inclusão socioeducacional efetiva. 

2. Ampliar os serviços de atendimento nos Centros de Referencia em Atendimento 

Terapêutico e Educacional Especializado, Moendy Akã, bem como na APAE-Bragança com 

serviço de orientação e acompanhamento pela equipe multiprofissional aos alunos com 

deficiências, transtornos e altas habilidades superdotação nas escolas do Município. 

3. Formação para os professores das salas multifuncionais das escolas da rede pública 

sobre PDI/AEE e recursos didáticos. 

4. Formação para os profissionais de educação das escolas da rede pública e convencida 

sobre a Politica Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva. 

5. Fomentar programa de acessibilidade nas escolas da rede pública de ensino, com 

adequações arquitetônicas, de mobiliários, de equipamentos, nos transportes, na comunicação 

e informação.  

6. Inclusão da língua brasileira de sinais (LIBRAS) no currículo das escolas públicas e 

privadas do município, instituições profissionalizantes e de Educação Superior. 

7. Realizar mobilização social em favor da inclusão e acessibilidade, voltada diretamente 

para as pessoas com deficiência (pcd). 

8.  Aplicar teste de acuidade visual e auditiva em todas as instituições do ensino e 

oferecer apoio alunos. 

9. Universalizar o serviço de cuidadores nas turmas com pessoas com deficiência (pcd), 

conforme nota técnica nº 19/2010. 
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10. Ampliar o atendimento educacional especializado nas escolas que atendam alunos com 

deficiência, transtornos do espectro autista e altas habilidades/superdotação, regularmente 

matriculado. Conforme a resolução de nº 4 de 2009. 

11. Assegurar redução do número de alunos nas turmas comuns, que possuam alunos com 

deficiência. Conforme resolução do Conselho Estadual de Educação do Pará (CEE/PA). 

12. Oferecer atendimento especializado de terapeuta ocupacional, fisioterapeuta, 

psicólogo, fonoaudiólogo, assistente social e médica especializada, em parceria com serviços 

de Saúde e de Trabalho e Assistência Social do Município.  

13. Criar um programa específico de pesquisa e atendimento para alunos com altas 

habilidades. 

14. Não reter os alunos até o 3º ano do Ensino Fundamental, sem a devida restrição 

justificada por deficiência. 

15. Garantir a interlocução entre professor do SRM e sala comum como principio de 

inclusão escolar, conforme documento orientador de implantação das salas SEM - MEC. 

 

META 5 – Alfabetização na idade certa 

 

Alfabetizar todos os alunos e alunas até a conclusão do 3º (terceiro) ano do Ensino 

Fundamental de 9 (nove) anos. 

 

ESTRATÉGIAS:  

 

1. Realizar formação contínua dos professores alfabetizadores, seguindo a política de 

parceria com governo Federal e Estadual, em uma constante preparação dos docentes para 

efetivar estratégias de alfabetização e letramento dos alunos. 

2. Fazer constar no Projeto político-pedagógico (PPP) das escolas da rede pública de 

ensino e conveniadas, a realização de formação em serviço, que discuta a forma de ensino, 

avaliação e acompanhamento do desenvolvimento da leitura, comunicação oral e escrita e da 

matemática, como competências básicas para o aprendizado e sucesso do aluno. 

3. Seguir e concluir o convênio de formação dos professores alfabetizadores do 

Programa Nacional Alfabetização na Idade Certa (PNAIC) do Governo Federal. 

 

META 6 - Educação Integral 

 

Oferecer educação em tempo integral, em regime de experimentação, em no mínimo 

20% das escolas públicas, de forma a atender pelo menos 10% de alunos e alunas da educação 
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básica, funcionando no mínimo uma turma em cada uma delas, por sete horas consecutivas, 

até os cinco primeiros anos de vigência deste PME. 

 

ESTRATÉGIAS: 

 

1. Seguir oferecendo educação em tempo integral com o Programa Mais Educação em 

pelo menos 75% das escolas e atender 50% dos alunos e alunas da rede pública de ensino. 

2. Ampliar a adesão de escolas da rede pública de ensino ao Programa Mais Educação. 

3. Instituir 20% (vinte por cento) das escolas de funcionamento regular da rede pública 

de ensino do município em escolas de tempo integral. 

4. Manter programa de ampliação e reestruturação das escolas da rede pública de ensino, 

com a instalação de quadras poliesportivas, laboratórios, bibliotecas, cozinhas, refeitórios, 

banheiros e outros equipamentos, bem como de produção de material didático. 

5. Fazer constante aprimoramento no atendimento à alimentação escolar que garanta 

alimentação em quantidade e qualidade certa para atender a escola de educação em tempo 

integral. 

6. Aumentar progressivamente a jornada de atividade dos professores nas escolas de 

tempo integral, contemplando o acompanhamento pedagógico interdisciplinar de atividades 

permanente de esporte, cultura e tecnologia. 

 

META 7 - Qualidade da Educação Básica 
 

Fomentar a qualidade da educação básica em todas as etapas e modalidades, com 

melhoria do fluxo escolar e da aprendizagem, de modo a atingir as seguintes médias nacionais 

para o IDEB: 6,0 nos anos iniciais do ensino fundamental; 5,5 nos anos finais do ensino 

fundamental; 5,2 no ensino médio, até 2021. 

 

ESTRATÉGIAS: 

 

1. Implantar instrumento de avaliação de âmbito municipal em caráter interdisciplinar, 

contemplando conhecimentos nacional, regional e local que permita o diagnóstico do nível de 

aprendizagem dos alunos da rede e necessidade de intervenção pedagógica. 

2. Oportunizar aos docentes e profissionais da educação do Ensino Fundamental o acesso 

a Cursos de Formação Continuada (FIC) a trabalhadores, visando o aprofundamento de 

estudos e o atendimento das demandas decorrentes da prática pedagógica e da aprendizagem 

dos alunos.  
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3. Implantar fica de acompanhamento individual do desempenho escolar dos estudantes 

dos anos iniciais do Ensino Fundamental, em suas perspectivas de aprendizagem em Língua 

portuguesa, Matemática e Ciências.  

4. Implantar instrumento de avaliação da rede municipal, para avaliar o desempenho 

escolar dos alunos dos anos iniciais e finais do Ensino Fundamental referente à compreensão 

e domínio da leitura e da matemática.  

5. Garantir política de formação continuada dos professores de todos os níveis e 

modalidades da educação básica, com o Governo Federal e Estadual e instituições de 

Educação Superior, por meio de programas de formação que atendam especificamente a 

demanda de ensino de cada professor, de orientação curricular, didática e de avalição, de 

construção de uma escola bragantina de qualidade social de excelência, que prime pelo direito 

do aprender e desenvolver do aluno. 

6. Garantir o transporte escolar de qualidade, priorizando o conforto e segurança, 

exclusivo para os alunos e profissionais da educação. 

7. Incentivar a realização de atividades extracurriculares complementares ao trabalho 

pedagógico de sala de aula, conforme estabelecido em Projeto Político-pedagógico (PPP) das 

escolas, inserindo diversas áreas como língua estrangeira, artes, educação ambiental, educação 

fiscal, educação para o trânsito e outros. 

8. Promover durante a vigência deste PME, ações de integração entre escola, pais e 

comunidade, visando efetivar o acompanhamento destes no rendimento escolar de seus filhos. 

 

META 8 - Escolaridade Média 
 

Aumentar a escolaridade média da população de idade entre 18 (dezoito) a 29 (vinte e 

nove) anos, de modo a alcançar 12 (dose) anos de estudo até o último ano de vigência deste 

PME, para as populações do campo; dos 25% (vinte por cento) da população mais pobres do 

município, e igualar a escolaridade média entre negros e não negros, de modo a atingir 100% 

(cem por cento). 

 

ESTRATÉGIAS: 

 

1. Assegurar a oferta e acesso à Educação de Jovens e Adultos integrada à qualificação 

profissional em parceria com os programas e projetos educacional do governo federal. 

2. Promover a busca ativa de jovens e adultos fora das escolas com vulnerabilidade 

social no município.  
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3. Valorizar o professor que possui formação específica em Educação no Campo. 

4. Assegurar durante a vigência deste PME, permanente melhoria da qualidade do 

transporte escolar gratuito, inclusive com capacitação e supervisão dos condutores do 

transporte escolar.  

5. Garantir durante a vigência do plano de construção, ampliação e conservação das 

escolas do campo, conforme demanda.  

6. Implantar e implementar projetos e ações afirmativas para o estudo e aprofundamento 

das metas de acordo com as diretrizes nacionais da Educação do Campo. 

7. Fazer assegurar que as Propostas Pedagógicas das escolas e instituições municipais, 

estaduais e federais de educação básica, estabeleçam claramente diretrizes de atendimento a 

educação do campo. 

8. Priorizar o acesso e a permanência dos alunos na escola, preferencialmente no lugar 

onde vivem. 

9. Assegurar durante a vigência deste PME, através do Programa de Alimentação Escoar 

(PNAE), a inserção de produtos da agricultura familiar rural na alimentação escolar dos 

alunos do campo. 

10. Garantir aos alunos do campo com surdez, o uso e o ensino da Língua Brasileira de 

Sinais (Libras) em todos os níveis e modalidades da educação municipal.  

11. Garantir a capacitação de todos os profissionais da Educação, lotados nas escolas do 

campo na Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS). 

12. Garantir aos alunos com deficiência, matriculados na rede pública e instituições 

conveniadas, o Atendimento Educacional Especializado (AEE), acessibilidade e transporte. 

13. Garantir que as escolas do campo organizem seu calendário de acordo com a realidade 

local, desde que não prejudiquem a quantidade de 200 dias letivos e qualidade de ensino 

determinados pela Lei 9.394/96. 

14. Garantir proposta de conteúdos curriculares, metodologias e estratégias de ensino 

articulados com a realidade e interesses dos estudantes do meio rural. 

15. Promover formação continuada para professores com vista à sensibilização, da 

obrigatoriedade das Leis 10.639/03, 11.645/08 e 12.288/10, durante o processo formativo dos 

educandos, assim como, a inclusão do calendário afro-brasileiro, no calendário escolar das 

instituições de ensino em níveis e modalidades da Educação Municipal no campo e na cidade. 
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16. Promover formação para os profissionais da educação no tocante à educação étnico-

racial, valorizando a origem e a história e expressão cultural de indivíduo e do grupo a qual 

pertence. 

17. Promover ações afirmativas através do Projeto Político-Pedagógico (PPP) da escola e 

da proposta Curricular, valorização da cultura afro-indígena, em especial do município de 

Bragança. 

18. Garantir projeto de Educação Escolar Quilombola nas comunidades reconhecidas 

como tal, com escolas e práticas de ensino que coadunam com as tradições quilombolas. 

19. Garantir proposta curricular nas escolas públicas e privadas em funcionamento no 

município, a inserção ou inclusão dos temas racismo, preconceito, discriminações e 

Intolerância Religiosa, em suas atividades. 

20. Fazer constar, nas propostas pedagógicas e curriculares das escolas da rede pública e 

privadas do Município, acervos bibliográficos referentes à história e cultura afro-brasileira, 

africana e indígena. 

21. Garantir igualdade de relações e inclusão social e de tratamento aos alunos 

homossexuais nas escolas do Município.  

 

META 9 – Alfabetização de jovens e adultos 

 

Elevar a taxa de alfabetização da população com idade de 15 (quinze) anos para o 

patamar mínimo de 90% (noventa por cento), até 5 (cinto) anos de aprovação deste PME, e 

até o final da vigência deste do mesmo, erradicar o alfabetismo absoluto e reduzir para 20% 

(vinte por cento) a taxa de analfabetismo funcional. 

 

ESTRATÉGIAS: 

 

1. Fazer constar no Projeto Político-pedagógico (PPP) das escolas da rede pública do 

município, a realização do acompanhamento e monitoramento do acesso e permanência com 

sucesso do aluno da Educação de Jovens e Adultos (EJA), identificando e informando 

motivos de ausência e baixa frequência aos responsáveis e autoridades legais. 

2. Garantir o transporte escolar aos alunos da Educação de Jovens e Adultos (EJA) do 

campo até a sua referida escola de matricula. 

3. Garantir o acesso ao Ensino Fundamental aos egressos de programas de alfabetização 

e assegurar os exames de reclassificação e de certificação da aprendizagem. 
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4. Realizar chamadas públicas regulares para Educação de Jovens e Adultos (EJA) nos 

meios de comunicação do município 

5. Realizar exames de avaliação da aprendizagem aos alunos da Educação de Jovens e 

Adultos (EJA), com foco na alfabetização com sucesso e qualidade do ensino. 

6. Realizar parceria com instituições públicas e privadas que ofertam o Ensino 

Profissionalizante para garantir a oferta da Educação de Jovens e Adultos integrada à 

Educação Profissional no Ensino Fundamental e Ensino Médio.  

7. Instituir parceria de matrícula automática dos alunos da Educação de Jovens e Adultos 

(EJA) concluintes do Ensino Fundamental para o Ensino Médio, visando à conclusão da 

educação básica e seu prosseguimento nos estudos. 

8. Fazer constar no Projeto Político-pedagógico (PPP) das escolas da rede pública de 

ensino do município, proposta curricular centrada no ensino da Língua Portuguesa e 

Matemática e Ciências, articulada ao saber próprio e cultural dos alunos e alunas da Educação 

de Jovens e Adultos (EJA), e uso de metodologias didáticas pautadas no saber/fazer dos 

mesmos. 

9. Implementar projeto de apoio da aprendizagem especifico para alunos da modalidade 

EJA, inclusive com serviço psicológico. 

10. Redimensionar o curricular da EJA do Ensino Fundamental e Médio, priorizando o 

conhecimento prático e teórico para a reparação para o mundo do trabalho, valorização da 

cultura e formação da cidadania responsável.  

11. Firmar parcerias com instituições públicas de Educação Superior em nosso Município, 

para formação continuada dos professores da Educação de Jovens e Adultos (EJA), no que diz 

respeito ao aprimoramento da prática da alfabetização e letramento de jovens e adultos. 

12. Seguir a política de adesão aos programas educacionais do Governo Federal voltados 

ao atendimento da Educação de Jovens e Adultos (EJA) no Município. 

13. Garantir a continuidade da oferta da Educação de Jovens e Adultos (EJA) aos estudos 

dos detentos do Centro de Recuperação Regional de Bragança (CERREB) nos níveis 

Fundamental e Médio. 

14. Fazer constar no Projeto Político-pedagógico (PPP) das escolas da rede pública de 

ensino do município, a formação em serviço de estratégias didático-metodológicas para o 

sucesso no processo de alfabetização e aprendizagem dos alunos da Educação de Jovens e 

Adultos (EJA). 
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15. Garantir alimentação escolar de qualidade e quantidade adequada aos alunos da 

Educação de Jovens e Adultos (EJA). 

16. Garantir material didático específico para alfabetização de educação de jovens, adultos 

e idosos. 

17. Garantir acolhimento na própria escola de matrícula, aos filhos e filhas dos alunos e 

alunas da Educação de Jovens e Adultos (EJA) no horário noturno, no Ensino fundamental, de 

acordo com a demanda. 

18. Estimular a publicação e exposição de trabalhos pedagógicos, artísticos e culturais 

resultantes das experiências de ensino e aprendizagem desenvolvidas pelos alunos e 

professores da Educação de Jovens e Adultos (EJA). 

19. Firmar e manter no âmbito da Secretaria Municipal de Educação e 1ª URE, setor 

próprio incumbido de assistir pedagogicamente a Educação de Jovens e Adultos (EJA). 

20. Estabelecer progressivamente quadro permanente de professores qualificados, 

especializados em alfabetização e educação na modalidade EJA. 

21. Encaminhar proposta às Instituições de Educação Superior do município, sobre a 

realização de trabalhos acadêmicos de ensino, pesquisa e extensão sobre alfabetização na 

Educação de Jovens e Adultos (EJA) e criação de Núcleo pedagógico de apoio docente e 

estudos na modalidade EJA. 

 

META 10 – EJA integrada à Educação Profissional 

 

Ofertar 25% (vinte cinco por cento) das matrículas de Educação de Jovens e Adultos 

(EJA), nos Ensinos Fundamental e Médio, na forma integrada à Educação Profissional, até o 

final do período de vigência deste PME, em 2025. 

 

ESTRATÉGIAS 

 

1. Ofertar Educação de Jovens e Adultos (EJA) na forma integrada à educação 

profissional nos anos finais do Ensino Fundamental (cursos profissionalizante) e no Ensino 

Médio (educação profissional de nível técnico), em parceria com instituições que oferecem 

Educação Profissionalizante no Município. 

2. Seguir com a política de oferta e adesão aos programas educacionais do Governo 

Federal e Estadual voltados para o atendimento da Educação de Jovens e Adultos (EJA), 

vinculados a cursos profissionalizantes de inserção no mercado de trabalho como 

PROJOVENS URBANO E DO CAMPO E PRONATEC. 
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3. Ofertar Formação Inicial e Continuada (FIC) aos trabalhadores da educação para 

qualificação e aperfeiçoamento em Educação de Jovens e Adultos (EJA) e Educação 

Profissional. 

4. Garantir a continuidade da oferta de matrícula aos detentos do centro de recuperação 

regional de Bragança (CERREB) o Ensino Fundamental e Médio integrando a Educação 

Profissional. 

5. Criar programas de incentivo ao empreendedorismo, em parceria com o SEBRAE, de 

forma que os egressos dos cursos de Formação Inicial e Continuada (FIC) possam inserir-se 

no mercado de trabalho como micro ou pequeno empresários(as). 

6. Garantir o ingresso à Educação Profissional através dos cursos de Formação Inicial e 

Continuada (FIC) para as populações do campo, praia, comunidades indígenas e quilombolas 

e pessoas com deficiências (pcd), transtornos globais do desenvolvimento, altas habilidades 

ou superdotação e idosos. 

 

META 11 – Educação Profissional Técnica de nível médio 

 

Elevar para, no mínimo, 50% (cinquenta por cento), as matrículas da Educação 

Profissional Técnica de nível médio, até o final do período de vigência deste PME, 

assegurando a qualidade da oferta do serviço e expansão de pelo menos 50% (cinquenta por 

cento) das vagas no segmento público. 

 

ESTRATÉGIAS: 

 

1. Formar parcerias com as instituições privadas de Educação/formação Profissional do 

Município na oferta de matrícula na Educação Profissional Técnica exclusivamente aos 

alunos do Ensino Médio das escolas da rede pública de ensino. 

2. Elaborar plano de expansão da oferta de matrícula de Educação Profissional Técnica 

de nível médio, em conjunto com instituições próprias. 

3. Discutir um plano de fomento da oferta de educação profissional técnica de nível 

médio na rede pública estaduais de ensino, com a implantação de escola tecnológica. 

4. Estabelecer um plano de parceria com as instituições privadas de Educação 

Profissional técnica de nível médio atuantes no município, na modalidade presencial, 

ampliando a oferta e acesso a ela (Educação Profissional) pública e gratuita. 



 ESTADO DO PARÁ 

      PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANÇA 

    SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

      Rua: 13 de maio, 470 – Centro – CEP: 68600-000. 
 

104 
 

 

5. Divulgar política de incentivo fiscal para as empresas que oferecem cursos 

profissionalizantes de nível médio. 

6. Realizar parcerias com as empresas públicas e privadas para realização de estágios na 

escolaridade de nível médio para os jovens de escola pública. 

 

META 12 - Educação Superior 

 

Elevar, até o final do período de vigência deste PME, a taxa bruta de matrícula na 

Educação Superior em 50% (cinquenta por cento) e a taxa líquida em 30% (trinta por cento) 

da população com idade de 18 (dezoito) a 24 (vinte quatro) anos, assegurada a qualidade da 

oferta e expansão para 40% (quarenta por cento) das novas matrículas, no segmento público. 

 

ESTRATÉGIAS: 

 

1. Ampliar o número de vagas e cursos de graduação nas Universidades públicas e 

privadas em funcionamento no Município. 

2. Implantação da Universidade Federal do Nordeste Paraense (UFNEPA). 

3. Implantar novos cursos de diferentes áreas que atendam a demanda local, econômica, 

cultural, ecológica, histórica, como: agronomia, turismo, enfermagem, ciências contábeis, 

administração, medicina, farmácia e direito.  

4. Expandir o quantitativo de bolsas auxílio e de apoio à formação discente no âmbito de 

todos os cursos ofertados. 

5. Articular politicamente para a implantação de Campi da Universidade Estadual do 

Pará (UEPA) para a oferta de cursos de graduação e pós-graduação.  

 

META 13 - Qualidade da Educação Superior 

 

Elevar a qualidade da Educação Superior e ampliar a proporção de mestres e doutores 

do corpo docente em efetivo exercício, de modo a atingir 75% (setenta por cento) de mestres e 

25% (vinte e cinco) do quadro total de docentes, até o período final de vigência deste PME, 

com prevalência para doutores. 

 

 

 

ESTRATÉGIAS:  
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1. Ampliar o quadro docente por meio de concurso público garantindo a qualificação 

através dos programas institucionais de formação continuada em nível de mestrado e 

doutorado. 

 

META 14 - Pós-graduação 

 

Elevar gradualmente o número de matrículas na Pós-graduação stricto sensu, de modo 

a atingir 100% (cem por cento), de modo a formar titulação anual de 15 (quinze) Mestres e 05 

(cinco) Doutores. 

 

ESTRATÉGIAS: 

 

1. Expandir a oferta de cursos de Pós-graduação em nível de mestrado e doutorado, 

objetivando o percentual anual por meio de projetos, programas e cooperação entre 

instituições e Governo.  

 

META 15 - Formação de Professores 

 

Garantir (em regime de colaboração com os governos Federal e Estadual) o direto aos 

professores e professoras da educação básica pertencentes à rede pública, ao acesso à política 

nacional de formação dos profissionais da educação, de modo a assegurar que, gradualmente, 

todos(as) alcancem a formação em nível superior, obtida em curso de licenciatura na área de 

conhecimento em que atuam. 

 

ESTRATÉGIAS: 

 

1. Seguir com a política de parceria com o governo Federal e adesão ao Plano de 

Formação Continuada dos Professores do PARFOR. 

2. Conceder licença aprimoramento em nível de graduação, garantindo o afastamento. 

 

META 16 - Formação continuada e pós-graduação de professores 

 

Oferecer aos professores e professoras da educação básica da rede pública, acesso à 

formação, em nível de Pós-graduação através da política nacional de formação de professores, 

de modo a atingir o patamar mínimo de 50% (cinquenta por cento) até o último ano de 

vigência deste PME, e garantir a todos os profissionais da educação básica formação 

continuada em sua área de atuação. 
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ESTRATÉGIAS: 

 

1. Ampliar a política de formação em nível de especialização latu-sensu para os 

professores da rede municipal em parceria com a Universidade federal do Pará (UFPA) - 

Campus Universitário de Bragança e PARFOR. 

2. Estabelecer parceria entre Prefeitura Municipal de Bragança e Campus Universitário 

de Bragança para implementação do curso de mestrado e doutorado em educação, e propiciar 

o incentivo da formação dos docentes em nosso Município. 

 

META 17 - Valorização do Professor 

 

Remunerar os profissionais do magistério da rede pública de educação básica, de 

forma a equiparar seu rendimento médio ao rendimento médio dos demais profissionais com 

escolaridade equivalente, até o 5º (quinto) ano de aprovação deste PME, considerando as 

prerrogativas legais da Lei do piso salarial nacional dos professores, o Plano de Carreira e 

Remuneração dos Profissionais do Magistério Municipal e a Lei de responsabilidades fiscal 

dos estados e municípios. 

 

ESTRATÉGIAS: 

 

1. Efetivar o plano de carreira unificado dos trabalhadores da educação. 

 

2. Garantir progressão automática aos egressos de cursos de graduação e pós-graduação 

 

3. Implantar programa de premiação ou bonificação para professores com trabalhos 

destacados em concursos nacionais. 

 

 

META 18 - Plano de carreira docente 

 

Reformar e sancionar, no prazo de 2 (dois) anos de vigência deste PME, o plano de carreira e 

remuneração dos profissionais do magistério municipal (PCCR), tendo como referência a Lei 

Federal do piso salarial nacional profissional da educação básica. 

 

ESTRATÉGIAS  

1. Aprovar novo Plano de Cargos, Carreira e Remuneração do magistério municipal 

(PCCR). 

 

META 19 – Gestão democrática 
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Assegurar condições legais, no prazo de 2 (dois) anos da aprovação deste PME, para a plena 

efetivação da gestão democrática e participativa na rede pública da educação básica 

municipal, associada à escolha por critérios técnicos de mérito e desempenho e à consulta 

pública à comunidade escolar. 

 

ESTRATÉGIAS: 

 

1. Garantir a plena efetivação da lei nº 4.338/2014, da escolha de gestores escolares da 

Rede Municipal de Ensino.  

2. Garantir a efetivação da Lei da direção escolar para eleição de gestores das escolas 

rede estadual. 

3. Realizar divulgação sobre a importância e participação da comunidade escolar nas 

eleições diretas para gestores e vices das escolas. 

4. Realizar, no âmbito da escola, ações e exercício de participação da comunidade nas 

decisões da escola e nos projetos educacionais de construção coletiva da identidade da escola 

bragantina. 

5. Promover ações de Fortalecimento dos conselhos escolares e Reativação do Conselho 

Municipal de Educação criado pela lei municipal nº 4.042/2010. 

6. Estabelecer programa de formação de conselheiros para atuar de forma plena no 

acompanhamento e controle social dos conselhos escolares e municipais. 

7. Garantir espaço físico adequado e equipado para o efetivo funcionamento autônomo 

dos conselhos municipais, com vistas ao bom desempenho de suas funções. 

8. Realizar fóruns da Educação Municipal para acompanhar a execução do Plano 

Municipal de Educação (PME) e avaliar os resultados na aprendizagem dos alunos. 

9. Divulgar sobre a criação dos Grêmios estudantis e conselhos de classes nas escolas da 

rede pública Municipal. 

10. Fazer contar no Projeto Político-pedagógico das escolas e no Regimento Unificado, 

diretrizes da ação da gestão democrática dos gestores escolares. 

11. Fazer contar no Projeto Político-pedagógico das escolas, plano de trabalho 

administrativo-pedagógico da gestão e plano de trabalho pedagógico da coordenação, escolar 

dentro dos princípios de democracia, transparência e ética profissional.  

12. Realizar ações no âmbito das escolas da rede pública de ensino de plena participação 

de toda comunidade escolar, pais e famílias na construção e execução do Projeto Político-
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pedagógico (PPP) das escolas, com visto do acompanhamento e transformações no currículo 

escolar, forma de gestão, avaliação e rendimento dos alunos. 

13. Assegurar processo de autonomia pedagógica, administrativa e de gestão financeira e 

de pessoal nos estabelecimentos de ensino. 

14. Desenvolver programas de formação continuada para diretores/gestores escolares 

dentro da concepção de educação de qualidade como direito social e garantia do aprender, 

bem como um programa de avaliação funcional de desempenho e excelência. 

15. Garantir a participação dos profissionais da educação e da comunidade escolar, na 

revisão permanente da Proposta Pedagógica e do Regimento Escolar Unificado das 

instituições de ensino da rede municipal e estadual, com observância das Diretrizes 

Curriculares Nacionais e da proposta curricular do município em todos os níveis e 

modalidades da educação municipal.  

 

META 20 – Financiamento da educação 

 

Ampliar, até o final do período de vigência deste PME, a receita municipal resultante da 

atividade econômica produtiva e de serviços. 

 

ESTRATÉGIAS: 

 

1. Seguir com política de cooperação entre União e Estado, de financiamento dos 

programas e projetos educacionais e de pagamento e valorização dos profissionais da 

educação. 

2. Realizar parceria pública e privada em investimentos em MDE (Manutenção e 

desenvolvimento do ensino). 

3. Democratizar a elaboração e execução do orçamento, planejamento e 

acompanhamento das politicas educacionais de município. 

4. Fortalecer o FUNDEB no seu papel fiscalizador do conselho de acompanhamento e de 

avaliação dos recursos investidos na educação. 

5. Garantir politica de transparência do gerenciamento e pagamento de despesas com a 

educação. 

6. Criar sistema de informação online integrado a gestão das escolas da rede pública de 

Bragança e Secretaria Municipal de educação (SEMED).  

7. Democratizar a forma de planejamento e acompanhamento, com transparência, dos 

recursos públicos da educação do município. 
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8. Consolidar e fortalecer o Conselho Municipal de Educação como órgão autônomo 

fiscalizador do gerenciamento financeiro dos recursos e da gestão administrativa e política na 

educação.  
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