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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 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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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. 
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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. 

 

 
 

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.  
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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. 

 

 

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 
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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. 

 

 

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 Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação 

Inclusiva. 
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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. 

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. 
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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 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. 
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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.  

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, 
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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.  

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.  
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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. 

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. 
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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. 
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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. 
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ESTRATÉGIAS:  

 

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. 
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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. 

 

 

 

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. 
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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 

 

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. 
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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-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.  
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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. 

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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


