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INDICO AO EXMO. PREFEITO MUNICIPAL DE 
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'PRESENCIAIS EM DECORRÊNCIA À PANDEMIA DA t if COVID-19. 
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AUTORA: ELIENE SOARES 

Indico que, após cumprido o rito regimental, seja encaminhada ao prefeito Darci 

Lermen cópia desta Indicação que requer do Poder Executivo implementação nas políticas 

educacionais à recuperação das aprendizagens dos alunos do sistema público de ensino 

municipal de Parauapebas. Reconheço que a Secretaria Municipal de Educação está ativa e 

dando respostas positivas para minimizar os agravos provocados pela suspensão das aulas 

presenciais por meio de ações estratégicas para assegurar a manutenção e a continuidade do 

processo pedagógico visando cumprir o que preconiza o artigo 24 da Lei 9.394/94 relativo à 

carga horária mínima estabelecida, e, o que dispõe o art. 32 referente aos direitos de 

aprendizagens. Entretanto, por maiores que sejam os esforços da referida Secretaria, o 

engajamento dos profissionais da educação e as contribuições dos pais, a falta de condições 

estruturais para o acesso às ferramentas tecnológicas de informação e comunicação, não 

possibilita que os diretos de aprendizagens aos 41.121 alunos do ensino fundamental 

matriculados nas escolas urbanas, campesinas e indígenas do município sejam assegurando 

com qualidade plena. Por isso, há necessidade eminente de proatividade e propositividade no 

sentido de planejar e executar ações a fim de dirimir os impactos da suspensão das aulas na 

progressão das aprendizagens dos alunos. 
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JUSTIFICATIVA 

A assolação que se apresenta em decorrência da pandemia COVID-19 nos diversos 

serviços públicos não encontra precedente histórico. Entretanto, é possível reverter os efeitos 

trágicos desse flagelo e delinearmos um desfecho exitoso no processo pedagógico com 

decisões sábias, planejamento estratégico e ações proficuas. 

A Educação Pública do Sistema Municipal de Ensino de Parauapebas destaca-se na 

terceira posição entre os 144 municípios paraenses. O índice de Desenvolvimento da 

Educação Básica (Ideb) de Parauapebas, tanto para os anos iniciais quanto para os anos finais 

do ensino fundamental, está entre os maiores do Pará, segundo informação divulgada pelo 

Ministério da Educação. O Ideb é o principal indicador de qualidade do ensino brasileiro e é 

calculado a cada dois anos para o ensino fundamental e, também, para o ensino médio. Para 

compor o indicador, o MEC considera as notas dos estudantes na prova do Sistema de 

Avaliação da Educação Básica (Saeb) e os índices de fluxo, compilados pelo censo escolar. 

Os resultados da ultima avaliação realizada em 2019 ainda não foram divulgados. Mas 

em 2017, o Ideb de Parauapebas para os anos iniciais do ensino fundamental ficou em 5,7. O 

resultado corresponde à meta projetada para 2021. No Pará, somente Benevides (6,2) e 

Ulianópolis (6) alcançaram notas maiores, enquanto Paragominas aparece empatado. Em 

nível municipal, 13 escolas têm nota igual ou maior que a média local para os anos iniciais. 

Nesse grupo, constam oito escolas que tiveram Ideb acima de 6, sendo a Cecília Meireles a de 

melhor desempenho nas séries iniciais, com nota 6,5. Em seguida, aparecem as escolas Paulo 

Fonteles, com 6,4, e Luiz Magno, com 6,3, acompanhadas de Eduardo Angelim e Elisaldo 

Ribeiro, ambas com 6,2. Jozias Leão, com 6,1, mais as escolas Machado de Assis e Carlos 

Henrique, empatadas com nota 6, completam o pelotão de educação com nível mais elevado. 

Além delas, as escolas Chico Mendes, Eurides Santana, Irmã Laura e Jean Piaget têm, cada 

uma, 5,9 de Ideb e são acompanhadas pela Faruk Salmen, com 5,7, que fecha o time dos 

estabelecimentos dentro da média municipal. 

O Ideb de Parauapebas para os anos finais do ensino fundamental ficou em 4,6. Nesse 

quesito, apenas Altamira e Ulianópolis, ambos empatados com 4,8, superam Parauapebas. Na 

rede municipal, nove escolas apresentam Ideb igual o s 	r à nota geral do município. 
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Com 5,7, Jozias Leão é a líder nas séries finais, seguida por Luiz Magno, com 5,4, e Monteiro 

Lobato, com 5,2. Elisaldo Ribeiro e Paulo Fonteles aparecem empatadas, com 5,1. As escolas 

Antônio Vilhena, com 4,7, e o trio composto por 18 de Outubro, Sandra Maria e João 

Evangelista, todas com 4,6, completam o time de unidades de ensino com nota igual ou acima 

da média local. 

O grande desafio da gestão pública deste município consiste em continuar progredindo 

com a série histórica de índices de educação com qualidade social para as crianças, jovens e 

adultos, que por direito, devem receber o conhecimento a serviço do desenvolvimento de 

competências e habilidades cognitivas, socioemocionais e psicomotoras. 

Por tanto, solicito ao Poder Executivo que, por meio da Secretaria Municipal de 

Saúde (Semed), implemente-se públicas educacionais que garantam o acesso, a continuidade e 

a progressão escolar em uma perspectiva inclusiva. Dentre tanta, indico a recuperação das 

aprendizagens dos alunos que ao retornarem às aulas presencias por meio de um programa de 

reforço escolar e apoio pedagógico complementar para compatibilizar as aprendizagens às 

exigências das diretrizes nacionais curriculares, as competências e habilidades da Base 

Nacional Comum Curricular e do Documento Curricular da Secretaria Municipal de 

Educação. 

Aos parlamentares, peço que aprovem esta Indicação, a fim de que possamos envidar 

o máximo de esforços possíveis para enfrentarmos, coletivamente, o retrocesso do padrão de 

qualidade alcançado pelo sistema de educação pública municipal; evitarmos a interrupção da 

série histórica de resultados exitosos na garantia dos direitos constitucionais de aprendizagens 

em uma perspectiva inclusiva, e os danos irreparáveis à formação de centenas de crianças, 

jovens e adultos de Parauapebas. 

Câmara Municipal de Parau 

Eliene Soares Sousa da Silva 
Vereadora (MDB) 
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