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EDITORIAL

Criada com a finalidade de divulgar os atos normativos do Conselho Municipal de 

Educação de Manaus, bem como, artigos científicos, relatos de experiência, entrevistas e 

eventos relacionados à sua área educacional, a revista  chega a sua CME em Foco

segunda edição.

Nestes momentos de incerteza mundial que geram conflitos de toda  natureza, este 

número está dedicado a reflexões e deliberações para a garantia dos Direitos Humanos.

Nosso primeiro texto, “O VALOR DA PALAVRA: DIREITOS HUMANOS” do 

professor André Lázaro, aborda uma reflexão sobre a constituição dos direitos humanos 

afirmando que: “é pelo caminho dos Direitos Humanos que uma nova visão da humanidade 

vem se constituindo, baseada no diálogo, na produção de um consenso sobre esses   

direitos e a ampliação de seu alcance”.

O resultado prático desta nova visão de humanidade na área educacional é 

apresentado nas três entrevistas que se seguem, onde são apresentados os trabalhos 

desenvolvidos pelo Ministério da Educação (Educação em Direitos Humanos no Sistema 

Federal de Ensino), pela Secretaria de Estado de Educação do Amazonas (Educação em 

direitos humanos no sistema estadual de ensino do Amazonas) e pela Secretaria Municipal 

de Educação de Manaus (Educação em direitos humanos no sistema municipal de ensino 

de Manaus).

Em seguida, o leitor encontra os atos normativos, resoluções e pareceres, 

aprovados pelo CME Manaus no ano de 2017. Nosso destaque é para a RESOLUÇÃO Nº 

001/CME/2017 que “estabelece diretrizes para a operacionalização da Educação em 

Direitos Humanos no Sistema Municipal de Ensino de Manaus e dá outras providências”.

Esperamos que as reflexões e decisões aqui apresentadas possam ajudar na 

continuidade da construção de uma educação que saiba incluir e acolher com respeito a 

todos os brasileiros. 

 Boa leitura! 
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O VALOR DA PALAVRA: DIREITOS

 HUMANOS

André Lázaro

Diretor da Fundação Santillana; Professor da Universidade do Estado do Rio de Janeiro 
(UERJ); Pesquisador da Faculdade Latino-americana de Ciências Sociais (FLACSO)

Uma das cenas mais primordiais da cultura ocidental está na peça de Ésquilo (c. 525 

AC-456 AC), , escrita na Grécia há mais de 2400 anos. Prometeu Acorrentado¹

A peça começa num rochedo onde estão reunidos os personagens da tragédia: o 

Poder, a Violência, Vulcano (Éfeso, o deus do fogo) e Prometeu.

Para muitos intérpretes, a história descreve um momento crucial da humanidade: 

Prometeu será punido por Júpiter pelo crime de ter defendido a humanidade, a quem 

ensinou as artes e as técnicas. Ele roubou o fogo dos deuses e o entregou aos homens. 

Enfurecido, o deus mais poderoso determina sua pena. 

  É o Poder quem toma a palavra:

Eis-nos chegados aos confins da terra, à longínqua região da Cítia, solitária 
e inacessível! Cumpre-te agora, ó Vulcano, pensar nas ordens que 
recebeste de teu pai [Júpiter], e acorrentar este malfeitor, com 
indestrutíveis cadeias de aço, a estas rochas escarpadas. Ele roubou o 
fogo, — teu atributo, precioso fator das criações do gênio, para transmiti-lo 
aos mortais! Terá, pois, que expiar este crime perante os deuses, para que 
aprenda a respeitar a potestade de Júpiter, e a renunciar a seu amor pela 
Humanidade.

Vulcano, encarregado de executar a tarefa, o que faz a contragosto por seu parentesco 

divino com Prometeu, profere a condenação:
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é bem contra minha vontade, e a tua, que te vou prender por indissolúveis 
cadeias, a este inóspito rochedo, de onde não ouvirás a voz, nem verás o 
semblante de um único mortal; [...] Oprimir-te-á o peso de uma dor perene, 
pois ainda não nasceu, sequer, o teu libertador. Eis a conseqüência de tua 
dedicação pelos humanos; como deus, que tu és, fizeste aos mortais uma 
dádiva tal, que ultrapassou todas as prerrogativas possíveis. Como castigo 
por essa temeridade, ficarás sobre esta rocha terrífica, em pé, sem sono e 
sem repouso.

          Um diálogo tenso prossegue entre Vulcano e o Poder, que estimula o deus do fogo a 

fazer com firmeza seu duro trabalho de acorrentar Prometeu à rocha. Há uma 

personagem, no entanto, que nada fala: a Violência. Seu silêncio não é destituído de 

sentido: a violência não usa argumentos, não admite contradição, ela se impõe por sua 

força irresistível e cumpre sua função opressora sem dar ouvidos aos que tentam reagir. A 

violência é muda.

A peça  é vista como expressão educadora do povo grego na Prometeu Acorrentado

passagem de uma sociedade subordinada à tirania para uma sociedade democrática. Na 

democracia dos cidadãos, valia o argumento, a fala, os recursos retóricos. Aliás, é ali que 

nasce a retórica como técnica e arte de persuadir.

Os inspiradores de grandes tradições religiosas – como o cristianismo e o budismo – 

nada escreveram, mas usaram da palavra para levar aos homens e mulheres uma 

mensagem de amor, humildade e respeito ao próximo. Seus ensinamentos, tão antigos, 

são preservados pela memória sucessiva de gerações, certas de que a humanidade é 

mais digna da própria vida quando recusa a certeza cega e silenciosa da violência em favor 

da palavra compartilhada no diálogo.

Esse parece ser nosso desafio atual: dar à palavra o valor que ela tem de nos 

aproximar uns dos outros e buscar o entendimento entre todos. A necessidade do 

entendimento entre nós é evidente: sem ele, a violência será a única maneira para 

estabelecer uma ordem que a própria violência desfaz. Não há ordem alguma sob o manto 

da violência.

É nesse contexto do valor da palavra e da superação da violência que devemos 

entender a importância da educação em direitos humanos em todas as nossas escolas, de 

todos os níveis e modalidades. Uma educação que ignore a importância dos valores dos 

Direitos Humanos não merece ter o nome de educação. 

Um breve registro histórico nos ajudará a entender esse sentido: o século XX, 

embora muito recente para receber uma avaliação adequada, destaca-se pela brutal 

violência das duas guerras mundiais, principalmente durante a segunda, em que a 

perseguição aos judeus, ciganos, pessoas com deficiência, homossexuais e povos não 

arianos marcou o extremo a que pode chegar uma sociedade que se supõe superior às 

demais. E para deter esta ameaça, outra mais terrível: a bomba atômica. O século XX 

assistiu também, e muitas vezes sem reação, ao genocídio de povos originários em 
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diversas partes do planeta, em especial no Brasil, a brutal colonização da África que 

marcou os povos daquele continente com estigmas que até hoje os perseguem. A África da 

origem da humanidade, das maravilhosas criações egípcias, das primeiras universidades 

conhecidas. Um imenso continente cuja imagem hoje é reduzida à miséria herdada. O 

século XX está marcado por esses fatos, apesar das muitas invenções científicas, 

culturais, médicas e das conquistas tecnológicas incríveis que ocorreram no período.

No entanto, uma das maiores conquistas que o século XX nos lega vem exatamente 

na contramão daquela violência e busca formas de impedir que ela retorne. A Declaração 

Universal dos Direitos Humanos² é uma luz que emerge desses tempos sombrios. 

Aprovada em 1948 pela recém criada Organização das Nações Unidas (ONU) logo após o 

final da segunda grande guerra, ela traz os traços da disputa entre as correntes que dão 

forma à guerra fria. Por se querer Universal, expressa a pretensão dos países vencedores 

da segunda grande guerra (1939-1945) Apesar dessas contradições em sua origem, a 

Declaração inaugura uma etapa inédita nas relações do homem consigo mesmo, com os 

outros e com o ambiente em que vive.

É pelo caminho dos Direitos Humanos que uma nova visão da humanidade vem se 

constituindo, baseada no diálogo, na produção de consenso sobre esses direitos e a 

ampliação de seu alcance. Posteriormente à Declaração de 1948, foi aprovado o Pacto 

Internacional dos Direitos Civis e Políticos³ (1966) e o Pacto Internacional dos Direitos 

Econômicos, Sociais e Culturais  (1966). Esses documentos dão forma às chamadas ⁴

gerações dos direitos humanos, que mantém entre si os vínculos de universalidade, 

indivisibilidade, interdependência e inter-relacionabilidade.  Se cada documento consolida 

um subconjunto da vida individual e coletiva, eles devem ser lidos em seu entrelaçamento 

para garantir a todos e a cada um o direito a uma vida digna em um ambiente justo e 

seguro.

A estratégia de produzir consensos mundiais expressos em Declarações ganhou 

força e focalizou desafios específicos: em 1965 aprova-se a Convenção Internacional 

sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial , em 1979 a Declaração ⁵

relativa à eliminação da discriminação contra as Mulheres , em 1989 a Declaração sobre ⁶

os Direitos das Crianças . Já no século XXI destacam-se dois documentos relevantes: em ⁷

2006 a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência  e a Declaração das ⁸

Nações Unidas sobre o Direito dos Povos Indígenas , de 2007.⁹

A adesão do Brasil a essas Convenções e Declarações se dá por decisão do 

Congresso Brasileiro e expressa um compromisso civilizatório. Assinar compromete o país 

em um esforço mundial para levar adiante a criação de um mundo em que todos e todas 

possam viver a vida com altivez, autonomia e liberdade. O valor da palavra nos 

compromete com seu cumprimento e autoriza outros que nos questionem sobre a 

fidelidade à palavra empenhada.  

Ora, a educação é exatamente o processo social por meio do qual as gerações 
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transmitem seus aprendizados às gerações seguintes, estimulando que prossigam nos 

caminhos frutíferos. Buscar a paz, nos dizem essas declarações, é um caminho fértil para 

todos e para cada uma das pessoas que vivem na grande comunidade humana. Por isso, a 

educação em direitos humanos é um norte para nossa educação.

No entanto, os direitos humanos nos exigem mais do que concordância: exigem 

práticas. Por isso, mais uma vez, a escola é o lugar onde se aprende e se deve praticar os 

direitos humanos: promover o diálogo, o reconhecimento das diferenças, o valor da 

diversidade e a mediação dos conflitos. Há um amplo conjunto de textos, atividades, 

reflexões e experiências que tornam a prática dos direitos humanos na escola um caminho 

seguro para a criação do ambiente escolar saudável e acolhedor.

Ninguém imagina que uma mera carta será capaz de suprimir a violência e as 

tensões que também existem em torno de nós e em cada um de nós. Mas a carta, como a 

memória de um percurso, nos lembra que os conflitos existem e existirão sempre e que o 

fundamental é lidar com eles de tal modo que todos possamos aprender e crescer. Em 

lugar do silêncio ameaçador da violência, a vivacidade dos diálogos, a força dos 

argumentos. Silêncio apenas para ouvir melhor o outro e compreender que temos mais 

coisas em comum do que diferenças que nos afastam.

A dura punição que Prometeu recebe por sua generosa doação aos homens traduz a 

disputa na Grécia daquele momento entre a tirania e a democracia. Por isso mesmo, 

Prometeu é caracterizado como aquele que tornou-se bem feitor da humanidade e por isso 

é exilado e acorrentado no rochedo. Em seu diálogo com o Coro, Prometeu lembra as 

consequências de sua ação:

Inventei para eles a mais bela ciência, a dos números; formei o sistema do 
alfabeto, e fixei a memória, a mãe das ciências, a alma da vida! (...) Em 
suma, todas as artes e conhecimentos que os homens possuem são 
devidos a Prometeu!¹⁰

Prometeu é, portanto, o educador que se rebela contra a tirania em defesa dos homens, da 

ciência, das artes e da tecnologia. A voz de Prometeu não se calou diante da opressão e da  

violência. Se pudesse ser ouvida hoje, ele nos diria que ao doar o fogo à humanidade, 

ofereceu também um modo de nos reunir em torno da chama de uma fogueira para que 

pudéssemos conversar, ouvir e falar e assim, termos mais oportunidades de nos 

reconhecermos uns aos outros como parte da mesma humanidade. 

Honrar as conquistas das gerações anteriores é testá-las em nosso cotidiano e 

legá-las às gerações que estão conosco e as que virão. Todos merecemos um mundo em 

que cada pessoa possa buscar a realização do sonho de sermos plenamente humanos, 

num mundo de Direitos.

O Conselho Nacional de Educação, em histórica resolução, aprovou as   Diretrizes 

Nacionais em Educação e Direitos Humanos , na qual convoca os sistemas de ensino e as ¹¹

instituições de pesquisa a “divulgar estudos e experiências bem sucedidas realizados na 
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área dos Direitos Humanos e da Educação em Direitos Humanos”, assim como a “criar 

políticas de produção de materiais didáticos e paradidáticos” segundo essa orientação. 

Esta edição da Revista do Conselho Municipal de Educação de Manaus, dedicada à 

resolução n.º 001/CME/2017, que “estabelece as diretrizes para a operacionalização da 

Educação em Direitos Humanos no Sistema Municipal de Ensino” é uma prova de que a 

palavra empenhada se torna ação e transforma para melhor nossa cidade, nosso país e 

nosso mundo.

NOTAS
1.Utilizo a tradução de J. B. de Mello e Souza, disponível na internet na Versão 
para eBookeBooksBrasil.org. Fonte Digital, Digitalização do livro em papel, 
Clássicos Jackson, Vol. XXII, 2005. O tradutor optou pelo uso de nomes romanos 
para os deuses gregos.
2. http://www.onu.org.br/img/2014/09/DUDH.pdf
3. http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1990-1994/d0592.htm
4. http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1990-1994/d0591.htm
5. http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001393/139390por.pdf
6. http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/2002/d4377.htm
7. http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1990-1994/d99710.htm
8.http://www.pessoacomdeficiencia.gov.br/app/sites/default/files/publicacoes/co
nvencaopessoascomdeficiencia.pdf
9. http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/DRIPS_pt.pdf
10. Prometeu acorrentado, páginas 31/2 e 34.
11. http://www.sdh.gov.br/assuntos/direito-para-
todos/pdf/ParecerhomologadoDiretrizesNacionaisEDH.pdf
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A CME em Foco com o objetivo de divulgar as ações realizadas 

pelos sistemas de ensino em relação à Educação em Direitos Humanos 

entrevistou especialistas que compõem as três esferas de governo, para 

falar sobre o tema.
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EDUCAÇÃO EM DIREITOS HUMANOS NO

 SISTEMA FEDERAL DE ENSINO

Rafael Martins Ferrari
Mestre em Administração pela Universidade de Brasília (UNB), especialista em Políticas 

Públicas e Gestão Governamental. Coordenador Geral de Educação em Direitos 
Humanos – Diretoria de Políticas em Educação em Direitos Humanos e Cidadania da 

Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão/Secadi-MEC

CME em Foco - O que significam os direitos humanos no sistema educacional?

Ferrari - O Ministério da Educação compreende a Educação em Direitos Humanos (EDH) 

como processos formativos centrados na valorização da diversidade e no reconhecimento 

de si e do outro como sujeitos de direitos, visando à formação humana integral, e 

contribuindo para o desenvolvimento pleno da pessoa, seu preparo para o exercício da 

cidadania e sua qualificação para o trabalho, em consonância com o fundamento da 

dignidade da pessoa humana, na perspectiva de um convívio social sem preconceitos e 

discriminações.

CME em Foco - Quais os documentos norteadores da Política Nacional de Educação 
em Direitos humanos?

Ferrari - O entendimento do MEC sobre educação em direitos humanos e, 

consequentemente, as realizadas pelo Ministério tem como fundamentos uma série de 

normativos que começam pela Constituição Federal (ênfase neste contexto para os artigos 

1º, 3º, 205 e 206)¹ e incluem até legislações específicas, como a Lei do Bullying (Lei nº 

13.185, de 6 de novembro de 2015), passando pela própria Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação – LDB (Lei 9.394/96, de 20 de dezembro de 1996); pelo Estatuto da Criança e do 

Adolescente – ECA (Lei 8.069, de 13 de julho de 1990); pelas Diretrizes Nacionais para a 
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Educação em Direitos Humanos (Resolução CNE/CP nº 1, de 30 de maio de 2012); o 

Parecer CNE/CP nº 14/2017, que normatiza o uso do nome social na educação básica, 

homologado pela Portaria nº 33/2018 do Ministério da Educação; o Plano Nacional de 

Educação em Direitos Humanos, 2007; e a recém aprovada Base Nacional Comum 

Curricular – BNCC (Parecer CNE/CP nº 14/2017).

CME em Foco - Pode-se traçar um histórico do desenvolvimento das temáticas 
relativas à educação em direitos humanos no Brasil?

Ferrari - A educação em direitos humanos é uma temática que vem sendo discutida e 

trabalhada no Brasil, como política de Estado, em diferentes abordagens, desde meados 

da década de 1990 – embora a gênese das discussões em EDH seja anterior a esse 

período, uma vez que devemos considerar o importante papel da sociedade civil.

Pode-se considerar que um impulsionador para essa discussão foi a Década das 

Nações Unidas para a Educação em Matéria de Direitos Humanos (1995-2004). As 

primeiras referências à educação em direitos humanos foram feitas na primeira versão do 

Programa Nacional de Direitos Humanos (PNDH) elaborado em 1996, que tratava 

brevemente de apoio “à criação e desenvolvimento de programas de ensino e de pesquisa 

que tenham como tema central a educação em direitos humanos.” A segunda versão do 

PNDH, de 2002, não foi muito além, incluindo apenas uma breve referência aos 

Parâmetros Curriculares Nacionais – PCNs. O PNDH-3 de 2009, por sua vez, revelou um 

grande avanço no debate e nas políticas sobre educação em direitos humanos, trazendo 

um eixo orientador destinado especificamente para a Educação em Direitos Humanos, que 

teria como propósito “formação de nova mentalidade coletiva para o exercício da 

solidariedade, do respeito às diversidades e da tolerância. Como processo sistemático e 

multidimensional que orienta a formação do sujeito de direitos, seu objetivo é combater o 

preconceito, a discriminação e a violência, promovendo a adoção de novos valores de 

liberdade, justiça e igualdade.” As ações relativas à EDH foram consolidadas na Diretriz 18: 

Efetivação das diretrizes e dos princípios da política nacional de educação em Direitos 

Humanos para fortalecer a cultura de direitos. Em grande medida essa visibilidade da EDH 

no PNDH-3 foi resultado da instituição do Programa Nacional de Direitos Humanos 

(PNDEH, de 2006), que incorporou aspectos dos principais documentos internacionais de 

Direitos Humanos dos quais o Brasil é signatário. O PNEDH ressalta os valores de 

tolerância, respeito, solidariedade, fraternidade, justiça social, inclusão, pluralidade e 

sustentabilidade.

No campo da educação, especificamente, pode-se apontar uma série de 

dispositivos adotados desde a última década que visam à proteção e à promoção de 

direitos de crianças e adolescentes; educação das relações étnico-raciais; a educação 

escolar quilombola; a educação escolar indígena; a educação ambiental; a educação do 

campo; a educação para jovens e adultos em situação de privação de liberdade nos 
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estabelecimentos penais; as temáticas de identidade de gênero e orientação sexual; a 

inclusão educacional das pessoas com deficiência. Note-se que o respeito e a valorização 

da diversidade são centrais na educação em direitos humanos, conforme definição 

apresentada em resposta à primeira pergunta.

É fundamental mencionar ainda, nessa retrospectiva, o papel do Conselho Nacional 

de Educação – CNE, que estabeleceu as Diretrizes Nacionais para a Educação em 

Direitos Humanos (EDH) a serem observadas pelos sistemas de ensino e suas 

instituições, por meio da Resolução CNE/CP nº 1/2012). E, recentemente, o CNE 

regulamentou o uso do nome social de travestis e transexuais nos registros escolares da 

educação básica, por meio do Parecer CNE/CP nº 14/2017, homologado pela Portaria 

MEC nº 33/2018.

CME em Foco - Quais os avanços e retrocessos em relação à Educação em Direitos 
Humanos no Brasil?

Ferrari - O histórico sobre a EDH traçado anteriormente já mostra alguns desses avanços. 

Depreende-se, dessa narrativa, que os principais avanços ocorridos nos últimos anos no 

Brasil quanto à educação em direitos humanos é o seu reconhecimento institucional, 

materializado na criação de órgãos públicos e na formalização de documentos 

orientadores de abrangência nacional sobre o tema. Entre eles, pode-se destacar a 

criação da própria Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e 

Inclusão (SECADI/MEC), num reconhecimento de que a diversidade é um tema central na 

educação, juntamente com sua Diretoria de Políticas de Educação em Direitos Humanos e 

Cidadania. Nesse contexto, um movimento importante foi a mudança do nome da 

Coordenação Geral de Educação em Direitos Humanos (CGEDH) do MEC – 

anteriormente, Coordenação Geral de Direitos Humanos (CGDH). Mais do que uma 

simples mudança de palavras, ela expressa uma mudança de foco, uma vez que a  

inserção da palavra “educação” no nome e coordenação mostra a ênfase do MEC nos 

processos formativos centrados na valorização da diversidade e no reconhecimento de 

si e do outro como sujeitos de direitos.

Entre os principais documentos cujo teor reafirmam os preceitos normativos 

estabelecidos pela Constituição e pela LDB em termos de educação em direitos humanos, 

já foram citados o Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos e as Diretrizes 

Nacionais para a Educação em Direitos Humanos, estabelecidas pelo CNE.

Além disso, pode-se afirmar que um dos maiores e mais importantes desafios à 

consolidação da educação em direitos humanos relaciona-se ao desenvolvimento de 

ações coordenadas entre os diversos entes da federação e, ao mesmo tempo, 

sintonizadas com as especificidades regionais e territoriais. Essas questões refletem os 

desafios relacionados ao próprio regime de colaboração e aos papéis reservados à União, 

aos Estados e aos Municípios nas políticas de educação (em que se inclui a EDH).

O planejamento e a implementação das políticas públicas de educação em direitos 
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humanos demandam, portanto, articulação entre os entes federados, cada qual com suas 

responsabilidades educacionais estabelecidas pela Constituição e pela LDB. Demandam, 

ainda, articulação intersetorial nas diversas esferas de governo e nos territórios 

institucionais onde atuam, para que as políticas públicas, tanto as do Governo Federal 

quanto as dos entes subnacionais, consigam atender aos cidadãos em sua integralidade.

Isso significa que, para responder aos desafios colocados para a implementação da 

educação em direitos humanos, o MEC tem se pautado na articulação de ações entre 

diferentes segmentos sociais e níveis de governo, de modo transversal e intersetorial, 

promovendo redes de colaboração e visando ampliar as condições de sustentabilidade da 

política, o uso eficiente de recursos e a coordenação de ações em torno do tema.

CME em Foco - Quais os dados do trabalho desenvolvido dentro da política de 
educação em direitos humanos no sistema federal de ensino?

Ferrari - As principais ações desenvolvidas pelo MEC em EDH concretizam a estratégia 

descrita na pergunta anterior. O Pacto Universitário pela Promoção do Respeito à 

Diversidade, da Cultura da Paz e dos Direitos Humanos, também conhecido como Pacto 

Universitário de Educação em Direitos Humanos, e a Plataforma de Educação em Direitos 

Humanos, que será lançada ainda este ano, têm em comum a perspectiva de 

fortalecimento das discussões relacionadas à educação em direitos humanos junto às 

instituições de ensino, reconhecendo e fortalecendo o regime de colaboração.

Essas ações e a sua relação com a abordagem do MEC para a política de educação  

em direitos humanos podem ser descritas de modo sucinto.

a) Pacto Universitário pela Promoção do Respeito à Diversidade, da 

Cultura da Paz e dos Direitos Humanos. 

O Pacto tem como objetivo promover iniciativas de respeito à diversidade e de 

enfrentamento ao preconceito, à discriminação e à violência no ambiente universitário, por 

meio do desenvolvimento de atividades de ensino, pesquisa, extensão, gestão e 

convivência nas instituições de educação superior - IES. Por livre adesão, as IES 

desenvolvem atividades nos eixos de ensino, pesquisa, extensão, gestão e convivência, 

de acordo com a identidade e possibilidades de cada instituição. 

As demais entidades interessadas em apoiar o desenvolvimento de ações de 

educação em direitos humanos junto às IES aderem ao Pacto como Entidades Apoiadoras 

– EAS, a exemplo dos organismos, entidades, associações, organizações da sociedade 

civil, órgãos ou entidades da Administração Pública federal, estadual, distrital ou municipal, 

direta ou indireta, fundações ou empresas nacionais e internacionais.

Até o momento, 327 IES de todo o país aderiram ao Pacto e, dessas, 207 já se 

encontram em fase de monitoramento. No estado do Amazonas, 4 IES já fizeram sua 

adesão ao Pacto: a Universidade Federal do Amazonas, a Universidade do Estado do 

Amazonas, o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas e a 
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Universidade Nilton Lins.

O MEC realizou no último dezembro o Encontro de um ano do Pacto Universitário de 

Educação em Direitos Humanos, com o objetivo de incentivar a troca de experiências entre 

as IES signatárias em relação aos cinco eixos do Pacto. O Encontro reuniu 88 participantes 

de 67 diferentes Instituições de Educação Superior (46 públicas e 21 privadas). Os 

participantes do Encontro apontaram que o Pacto tem contribuído para o amadurecimento 

das discussões em EDH no ensino superior e fomentado a formação de redes no interior 

das universidades, congregando esforços de diferentes setores acadêmicos que atuam na 

área de educação em direitos humanos. Segundo eles, além de incentivar a 

implementação de novas ações em EDH e a articulação com outras entidades no território 

de atuação das universidades, o Pacto dá maior visibilidade e institucionalidade ao 

trabalho já desenvolvido por elas, de forma a potencializar sua efetividade. 

Ainda em 2017, foram lançados dois Editais no âmbito do Pacto Universitário de 

Educação em Direitos Humanos. Essas ações buscaram atender à necessária articulação 

entre o MEC, as universidades e as redes municipais e estaduais de educação – além de 

refletirem a clara relação entre a educação básica e a educação superior.

· Edital MEC/Secadi nº 1/2017 – Formação de Profissionais da Educação Básica 

para a Educação em Direitos Humanos e Diversidade. 

Por meio do Edital nº 01/2017, foram selecionados 4 projetos de universidades 

federais para formar 800 professores e 200 gestores da educação básica nas temáticas 

relacionadas – incluindo o combate à violência no ambiente escolar.  A articulação com os 

sistemas de ensino para definição das escolas e cursistas já está em andamento e as aulas 

dos 4 projetos iniciam-se no primeiro semestre de 2018.

· Edital Secadi/Capes nº38/2017 - Realização de projetos de pesquisa 

dedicados à temática de Educação em Direitos Humanos & Diversidades.  

Por meio deste Edital serão apoiados 5 (cinco) projetos de instituições de ensino 

superior. A iniciativa é resultado de parceria entre a Secretaria de Educação Continuada, 

Alfabetização, Diversidade e Inclusão (Secadi) e a Coordenação de Aperfeiçoamento de 

Pessoal de Nível Superior (Capes). Os projetos têm como objetivo o incremento da 

produção científica e a formação de pessoas, contribuindo para a construção de massa 

crítica voltada à compreensão das questões envolvendo o reconhecimento das diferenças 

e o respeito e valorização da diversidade.

Quem quiser conhecer um pouco mais do Pacto pode obter mais informações em 

http://educacaoemdireitoshumanos.mec.gov.br/

b) Plataforma de Educação em Direitos Humanos .

A Plataforma de Educação em Direitos Humanos, que será lançada ainda no 

primeiro semestre de 2018, é direcionada à comunidade escolar da Educação Básica: 

professores, gestores, pais e responsáveis, alunos e cidadãos em geral. A Plataforma on-
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line reunirá conteúdos formativos em diversos formatos, como vídeos, textos, jogos, 

material bibliográfico e pedagógico. Inicialmente, a Plataforma abordará os temas de: i) 

educação em direitos humanos e diversidade; ii) , preconceito e discriminação bullying

(formas de violência no ambiente escolar); e iii) mediação de conflitos.

Ao promoverem a articulação entre os entes federados e a coordenação de ações 

em seus territórios de atuação, tanto o Pacto Universitário quanto a Plataforma de 

Formação em Direitos Humanos, têm como perspectiva a consolidação da política de 

educação em direitos humanos como processo sistemático e multidimensional, assim 

como apontam as Diretrizes Nacionais para a Educação em Direitos Humanos (Resolução 

CNE/CP nº1/2012). Nessa linha, como objetivo central, pretendem formar para a vida e 

para a convivência, a partir do planejamento e do desenvolvimento de ações que 

reconheçam os sujeitos em suas singularidades e diversidades.

NOTAS

1. Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos  

Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático 
de Direito e tem como fundamentos:  III - a dignidade da pessoa humana;

Art. 3º Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil: IV -  

promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e 
quaisquer outras formas de discriminação;

Art. 205 A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será 
promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno 

desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua 
qualificação para o trabalho.

Art. 206. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios:

I - igualdade de condições para o acesso e permanência na escola;

II - liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o 
saber;

III - pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas, e coexistência de 

instituições públicas e privadas de ensino.



21

CME EM
FOCO

EDUCAÇÃO EM DIREITOS HUMANOS NO

 SISTEMA  ESTADUAL DE ENSINO DO

 AMAZONAS

Nilton Carlos da Silva Teixeira
Licenciado em Pedagogia pela Universidade Federal do Amazonas com Habilitação em 
Orientação Educacional, especialista em Metodologia do Ensino Superior. Atualmente 
exerce a função de gerente na Gerência de Atendimento Educacional à Diversidade – 
GAED/SEDUC

CME em Foco - O que significa Direitos Humanos no Sistema Educacional?

Teixeira - Do ponto de vista da formação humana, pode-se dizer que a Educação em 

Direitos Humanos deveria tratar essencialmente de atitudes de respeito à dignidade 

humana através da promoção e da vivência dos valores da liberdade, da justiça, da 

igualdade, da solidariedade, da cooperação, da tolerância e da paz.

   Do ponto de vista social, o conceito de “Direitos Humanos” resultou de uma 

evolução do pensamento filosófico, jurídico e político da Humanidade, a partir das 

transformações ocorridas na civilização ocidental, em um período em que a economia de 

livre mercado gerou um quadro de injustiças sociais no Estado e estas desigualdades 

serviram como condição para o surgimento de direitos sociais como direitos humanos. 

O artigo 1  da Declaração Internacional de Direitos Humanos de 1948 (“todos os º

seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e em direitos”) foi criado pelo Homem 

decorrente da necessidade de uma revolução no pensamento e na história da 

Humanidade, de modo que tornasse possível chegar à reflexão conclusiva de que todos os 

seres humanos detêm a mesma dignidade; significou refletir sobre a importância em 

desenvolver  mudanças que pudessem  realmente mexer com o que está mais enraizado 

nas mentalidades, muitas vezes marcadas por preconceitos, (por discriminação, pela não 

aceitação dos direitos de todos, pela não aceitação da diferença).
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Entretanto, não tem sido tarefa fácil, sobretudo porque trata-se de uma mudança 

cultural que implica a derrocada de valores e costumes arraigados decorrentes de vários 

fatores historicamente definidos, dentre eles:

ü O longo período de escravidão, que significou exatamente a violação de 

todos os princípios de respeito à dignidade da pessoa humana, a começar 

pelo direito à vida; 

ü A política oligárquica e patrimonial;

ü O sistema de ensino autoritário, elitista, e com uma preocupação muito mais 

voltada para a moral privada do que para a ética pública;

ü Os privilégios concedidos aos cidadãos ditos de primeira classe

ü O descaso com a violência, quando ela é exercida exclusivamente contra os 

pobres e os socialmente discriminados; 

ü Práticas religiosas essencialmente ligadas ao valor da caridade em 

detrimento do valor da justiça; 

ü O sistema familiar patriarcal e machista; 

ü O desinteresse pela participação cidadã e nosso individualismo consumista, 

decorrente de uma falsa ideia de “modernidade”.

Portanto, tratar dos Direitos Humanos na perspectiva do Sistema Educacional é ter 

em conta que a educação é um sistema voltado para o desenvolvimento integral da 

personalidade humana em busca do fortalecimento e do respeito pelos direitos e 

liberdades humanas fundamentais.

Nesse sentido, a inserção dos direitos humanos no sistema educacional pode ser 

visto como a possibilidade que permita criar, influenciar, compartilhar e consolidar 

mentalidades, costumes, atitudes, hábitos e comportamentos que decorrem, todos, 

daqueles valores essenciais – os quais devem se transformar em práticas.

Por fim, educar em direitos humanos é contribuir para a construção da cidadania de 

modo que a educação seja tanto um direito humano em si mesmo, como um meio 

indispensável para realizar outros direitos, constituindo-se em um processo amplo que 

ocorre na sociedade. 

CME em Foco - O Conselho Estadual de Educação regulamentou a Educação 
em Direitos Humanos no Sistema Estadual de Ensino? Quais 
documentos norteiam essa política pública no Estado?

Teixeira - Estamos em processo de elaboração da Minuta da Resolução de Educação em 

Direitos Humanos, a qual deverá ser regulamentada no Estado ainda no primeiro semestre 
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de 2018.

Dado que a Secretaria Estadual de Educação e Qualidade do Ensino-SEDUC-AM, 

norteia a ações e as atividades educacionais direcionadas às escolas do estado do 

Amazonas, a Educação em Direitos Humanos é parte fundamental do conjunto dessas 

ações, inclusive do próprio direito à educação.

Nesse contexto, a Seduc, por meio dos Departamentos e suas respectivas 

gerências organiza, sistematiza e encaminha aos gestores/as, professores/as e demais 

profissionais da educação, em todos os níveis e modalidades, as demandas federais para 

serem implementadas e estabelecidas no processo educativo do estado, demonstrando a 

necessidade e o compromisso a fim de que possa atender as exigências federais, no 

cumprimento da formação de sujeitos de direitos e de responsabilidades. 

Para tanto, a Secretaria Estadual de Educação e Qualidade do Ensino   norteia a 

política pública para a educação em Direitos Humanos, por meio dos seguintes 

documentos:

ü Constituição Federal Brasileira de 1988 em seu Artigo 1º - A República 

Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do 

Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como 

fundamentos: [...] II - a cidadania e III - a  [...].dignidade da pessoa humana

ü Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948; a Declaração das Nações 

Unidas sobre a Educação e Formação em Direitos Humanos (Resolução 

A/66/137/2011); 

ü A LDB 9394/1996

ü RESOLUÇÃO Nº 1, DE 30 DE MAIO DE 2012 - Estabelece Diretrizes Nacionais 

para a Educação em Direitos Humanos - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO;

ü As Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica. Ministério da Educação. 

Secretaria de Educação Básica. Diretoria de Currículos e Educação Integral 

(Brasília, 2013);

ü As Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Básica: Diversidade e 

inclusão – Brasília: Ministério da Educação, Secretaria de Educação Continuada, 

Alfabetização, Diversidade e Inclusão, 2013; e

ü O Projeto Político Pedagógico das escolas.

CME em Foco - Pode-se traçar um histórico do desenvolvimento das temáticas 
relativas aos direitos humanos no Estado do Amazonas?

Teixeira - Do ponto de vista das políticas públicas desenvolvidas no estado, de modo geral, 

pode-se dizer que o desenvolvimento das temáticas relativas aos direitos humanos no 

Amazonas acentua-se a partir da criação da Secretaria de Estado de Justiça, Direitos 

Humanos e Cidadania – Sejusc¹.



24

CME EM
FOCO

Criada pela Lei nº 4.163 de 09 de março de 2015, a Sejusc é órgão integrante da 

Administração Direta do Poder Executivo e tem por finalidade:

ü Coordenar e executar a Política Estadual de Direitos Humanos, segundo o disposto 

nas Constituições Federal e Estadual e Programa Nacional de Direitos Humanos 

(PNDH-3), desenvolvendo no âmbito estadual, programas, projetos e serviços 

inerentes à garantia dos Direitos Humanos consignados nos marcos referenciais 

legais em vigor. 

A partir das suas finalidades as ações da Sejusc se desenvolvem nas seguintes 

áreas:

ü Criança, adolescente e idoso;

ü Mulheres, por meio da Secretaria Executiva de Políticas para Mulheres (SEPM);

ü Diversidade e Gênero;

ü Promoção da igualdade racial;

ü Migração, refúgio, trabalho escravo e tráfico de pessoas;

ü Política sobre drogas;

ü Atendimento socioeducativo a adolescentes em conflito com a lei privados de 

liberdade;

ü População em situação de rua;

ü Cidadania, viabilizando o acesso da população, através dos Prontos Atendimentos 

ao Cidadão (PAC's), sendo nove em Manaus e dois no interior do Estado (Parintins 

e Manacapuru);

ü Direitos do Consumidor, por meio da Secretaria Executiva de Proteção e Orientação 

ao Consumidor (Procon/AM).

A Sejusc conta, ainda, vinculada a sua estrutura, com a Fundação Estadual do Índio 

(FEI), instituída por meio do Decreto nº 36.653 de 28 de janeiro de 2016, cuja finalidade é 

de desenvolver a Política Estadual Indigenista. É um órgão integrante da Administração 

Indireta do Poder Executivo, dotada de personalidade jurídica de direito público e 

autonomia administrativa e financeira. A FEI, possui, ainda como órgão colegiado, o 

Conselho Estadual dos Povos indígenas.

A Sejusc é dirigida por um secretário de Estado de Justiça, Direitos Humanos e 

Cidadania, com o auxílio de um secretário executivo, um secretário executivo para 

assuntos de Cidadania, um secretário executivo adjunto para Direitos Humanos, um 

secretário executivo adjunto para Defesa do Consumidor e uma secretária executiva de 

Políticas para Mulheres, contando com os seguintes órgãos colegiados:

ü Conselho Estadual dos Direitos da Mulher;

ü Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente;

ü Conselho Estadual do Idoso;

ü Conselho Estadual de Defesa do Consumidor;

ü Conselho Estadual de Direitos da Pessoa Humana;
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ü Conselho Estadual de Políticas Antidroga

E sendo a educação um pilar essencial, uma espécie de valor ativo vinculado à 

solidariedade e não apenas como tolerância passiva da mera aceitação do outro, a 

Secretaria Estadual de Educação, por meio da Gerência de Atendimento Educacional à 

Diversidade - GAED², desenvolve várias ações e atividades em parceria com a Sejusc, de 

modo que seja possível  estabelecer o aprendizado ligado aos temas dos direitos humanos 

e, ao mesmo tempo, ligados à vivência do valor da igualdade em dignidade dos alunos e 

alunas das escolas, utilizando a educação em direitos humanos como uma ferramenta que 

propicie o desenvolvimento de sentimentos e atitudes de cooperação, respeito  e 

solidariedade.

Como parte das ações articuladas com a Sejusc e à luz das normas, leis e decretos 

federais e estaduais, a GAED desenvolve ações direcionadas para:

ü O direcionamento e o estabelecimento das Legislações que respaldam todo o 

trabalho e abordagem sobre Direitos Humanos em Educação na sala de aula;

ü O Estabelecimento e o direcionamento da Lei nº 10. 639/2003 - “História e Cultura 

Afro-Brasileira e Africana na Educação Básica”. A luta dos negros no Brasil, a cultura 

negra brasileira e o negro na formação da sociedade nacional; 

ü O estabelecimento e o direcionamento da Lei nº 11. 645/2008 que altera a Lei no 

9.394, de 20 de dezembro de 1996, modificada pela Lei no 10.639, de 9 de janeiro 

de 2003, para incluir no currículo oficial da rede de ensino a obrigatoriedade da 

temática “História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena”. 

ü O estabelecimento e o direcionamento da Lei nº 12. 288/2010 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 étnica. 

ü O estabelecimento e o direcionamento da Resolução nº 012/2015 – CNCD-LGBT 

com vistas a garantia das condições de acesso de pessoas travestis e transexuais – 

e todas aquelas que tenham sua identidade de gênero não reconhecida em 

diferentes espaços sociais – nos sistemas e instituições de ensino, formulando 

orientações quanto ao reconhecimento institucional da identidade de gênero e sua 

operacionalização.

ü O estabelecimento e o direcionamento da Resolução nº 033/2003 – CEE/AM 

aprovada em 09/04/2013 para a utilização do nome social nos Registros Escolares 

Internos das Escolas do Sistema Educacional do Estado do Amazonas. (É 

recomendado nesta resolução que sejam mantidos programas e projetos de 

combate à homofobia e a toda e qualquer forma de preconceito e discriminação em 

suas atividades escolares a fim de garantir a permanência com sucesso de todos na 

escola).

ü O estabelecimento e o direcionamento da Lei Ordinária nº 3079/2006 de  
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02/08/2006 que trata do combate à prática de discriminação em razão de orientação 

sexual do indivíduo, a aplicação das penalidades decorrentes e dá outras 

providências. (Reproduzida no D.Of. nº 30.941 de 12.09.06).

ü O estabelecimento e o direcionamento da Lei nº 11.340 (Lei Maria da Penha): 

Dispõe sobre mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar contra a 

mulher.(O capítulo I da Lei versa sobre as Medidas Integradas de Prevenção e trata 

em seu Art. 8º sobre: V. a promoção e a realização de campanhas educativas de 

prevenção da violência doméstica e familiar contra a mulher, voltadas ao público 

escolar e à sociedade em geral, e a difusão desta Lei e dos instrumentos de 

proteção aos direitos humanos das mulheres;VIII. a promoção de programas 

educacionais que disseminem valores éticos de irrestrito respeito à dignidade da 

pessoa humana com a perspectiva de gênero e de raça ou etnia

ü O estabelecimento e o direcionamento da Constituição Federal Brasileira de 1988 e 

a Lei de Diretrizes e Bases que também tratam sobre questões de Religiosidade: 

Artigo 5º da Constituição Brasileira (1988): “VI - é inviolável a liberdade de 

consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e 

garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e as suas liturgias”. Art. 19. 

É vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios: 
  I – estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, embaraçar-lhes o 

funcionamento ou manter com eles ou seus representantes relações de dependência ou 
aliança, ressalvada, na forma da lei, a colaboração de interesse público;

CME em Foco - Quais os avanços e retrocessos em relação à Educação em Direitos 
Humanos no Estado do Amazonas?

Teixeira - Levando em consideração as várias contradições presentes na sociedade 

brasileira e também no estado do Amazonas, considera-se que a Educação em Direitos 

Humanos no Estado do Amazonas ao longo dos tempos vem passando por avanços 

e retrocessos, dos quais citamos:
a) Avanços:

ü A responsabilização do estado devido a obrigatoriedade em prover vagas e a 

efetivação dos estudos em toda educação básica;

ü A inserção dos direitos humanos na Lei 9.394/96 (Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional);

ü O reconhecimento dos direitos que devem ser garantidos a todo ser humano;

ü A participação direta dos cidadãos nos assuntos públicos; 

ü O reconhecimento da formação da diversidade social, cultural, racial, de classe, 

etc.;

ü A noção de “empoderamento”, que significa não apenas a participação individual de 

cada cidadão, mas, sobretudo das Organizações Não Governamentais (ONGs);

ü A oferta de cursos de especialização para educadores.



27

CME EM
FOCO

b) Retrocessos

ü O sistema carcerário e suas péssimas condições; 

ü Na situação de populações de rua ameaçadas diariamente;

ü A falta da efetivação das leis para educação em direitos humanos;

ü A perda de direitos fundamentais de populações carentes;

ü As moradias e as fontes de subsistência dos povos indígenas, dos trabalhadores 

rurais sem terras, das comunidades de pescadores e dos moradores de favelas em 

áreas urbanas continuaram sendo ameaçadas por projetos de desenvolvimento; 

ü A reforma do ensino médio, ocasionando a formação da mão de obra técnica para o 

trabalho e não ao exercício da reflexão e da cidadania;

ü O fechamento de escolas da EJA do turno noturno; 

ü O aumento do número de alunos por classe; 

ü O abandono dos alunos do ensino médio regular e EJA; 

ü O aumento da desigualdade social devido a grande chegada de imigrantes no 

estado; 

ü A redução do número de professores e a desmotivação dos mesmos devido ao 

baixo salário.

Ainda é problemático o acesso à educação infantil, ao ensino médio, à educação de 

jovens e adultos, ao ensino profissional e ao ensino superior no Estado. 

CME em Foco - Quais os dados do trabalho desenvolvido dentro da política de 
educação em direitos humanos no sistema estadual de ensino?

Teixeira - Referente às leis e normas explícitas no item 03, são várias as atividades e 

ações da política de educação em direitos humanos no sistema estadual de ensino 

desenvolvidas pela Gaed-DEPPE/Seduc que possibilitam apontar dados efetivos do 

trabalho realizado desde 2015:

1. Planejar e executar ações referentes ao tema direcionadas as Coordenadorias 

Pedagógicas da capital e do interior;

2.  Planejar e executar ações com o Intercâmbio entre as escolas da capital e do 

interior;

3. Acompanhar e orientar as escolas que possuem projetos e ações referentes ao 

tema de gênero e orientação sexual com a mediação das Coordenadorias da capital 

e dos municípios do estado;

4. Planejar e elaborar Programas e ações educativas sobre o tema de gênero e           

orientação sexual;

5. Participação nos seguintes Conselhos/Fóruns e Grupos de Pesquisa:

ü Conselho Estadual sobre o enfrentamento à violência contra a mulher-

CEDIM/SEPM/Sejusc;

ü Membro da Câmara Técnica SEPM/SEJUSC atuando com palestras sobre o 
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enfrentamento à violência contra a mulher e na organização do Concurso de 

Cartazes sobre o enfrentamento à violência contra a mulher;

ü Fórum de Estadual LGBT-Comitê LGBTfobia-CEHA/Sejusc;

ü Participante do Gesex – Ufam / Fórum EDIVERSA / Movimentos Sociais 

LGBT;

ü Participante da Associação APOLLGBT. 

6. Planejamento, execução e elaboração do Projeto “ desenvolvido por Bora Lá'?” 

meio de oficinas com alunos e curso de formação de professores que discutem relações de 

gênero e diversidade nas Escolas Públicas, durante o ano de 2014 e 2015.

7. Participação nos seguintes eventos:

ü I Conferência Municipal de Direitos Humanos com o tema: Direitos Humanos 

para todas e todos: Democracia, justiça e igualdade;

ü III Encontro Regional de Travestis, Transexuais e Homens Trans. Tema: 

Construindo Estratégias, Resistindo aos Preconceitos e Garantindo 

Cidadania;

ü Seminário Violência e Gênero no Amazonas;

ü Encontro Políticas Públicas no Contexto da Transexualidade;

ü Fórum Estadual LGBT-Comitê LGBTfobia-CEHA/Sejusc.

ü Participante do Gesex – Ufam / Fórum EDIVERSA / Movimentos Sociais 

LGBT;

ü Participante da Associação APOLLGBT.

ü III Encontro Regional de Travestis, Transexuais e Homens Trans. Tema: 

Construindo Estratégias, Resistindo aos Preconceitos e Garantindo 

Cidadania

ü Seminário Violência e Gênero no Amazonas;

ü Encontro Políticas Públicas no Contexto da Transexualidade

ü Festival Cultural “Por dentro da Abolição da escravidão no Amazonas

ü Palestras “Direitos humanos e cidadania: enfrentamento à violência contra a 

mulher.

ü 5º. e 6º. Concurso Estadual de enfrentamento à violência contra a mulher

ü Acompanhamento e orientação da Educação Escolar Quilombola

ü Acompanhamento aos Cejas e EJAs sobre a Educação de Jovens, Adultos e 

Idosos; 

ü Ação em Diversidade Étnico Racial “Luta pela eliminação da discriminação 

racial”;

ü O 13 de Maio e a abolição: Dia Nacional de Denúncia contra o Racismo

ü Encontro Estadual da Educação do Campo;

ü Acompanhamento técnico-pedagógico para Construção do Projeto Político 

Pedagógico nos municípios que atendem Escolas Estaduais do Campo;
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ü Oficinas: COMVIDAS E AGENDA 21 ESCOLAR;

ü Encontro de Educadores Ambientais;

ü Participação no Show das Águas; 

ü Elaboração do Plano Estadual de Erradicação do Trabalho Escravo no 

Amazonas;

ü Membro do Grupo de Trabalho (GT) para a elaboração do Plano Estadual de 

Migração no Estado do Amazonas;

ü Coordenação do GT de Educação para a elaboração de ações que compõem 

o Plano Estadual de Migração no Estado do Amazonas.

8. Ações de Assessoramento Pedagógico, Assessoramento Técnico e 

Acompanhamento Pedagógico nas escolas:

ü Organização de encontros e reuniões com Coordenadores (as) Adjuntos (as) 

Pedagógicos (as) com a inserção dos temas sobre gênero e orientação sexual;

ü Acompanhamento e atendimento às solicitações das escolas da capital para 

debate e discussão sobre o tema gênero e orientação sexual;

ü  Acompanhamento e atendimento às solicitações das escolas da capital para 

intervenção de atitudes referentes ao preconceito e exclusão de alunos e alunas 

das escolas;

ü Elaboração, sistematização e organização de apresentações sobre tema de 

gênero e orientação sexual aos professores das escolas estaduais;

ü  Acompanhamento e atendimento às solicitações da escola para debate e 

discussão sobre o tema gênero e orientação sexual, além de parceria com o Centro 

Adamor Guedes/Sejusc para impedir o preconceito e a exclusão de alunos e alunas 

da escola;

9.Desenvolvimento das ações de acompanhamento às escolas:

ü Confecção de registros escritos e/ou relatórios e fotográficos;

ü Encaminhamentos para as escolas de acordo com as   

intervenções/solicitações; 

ü Devolutiva para as coordenadorias e devolutiva para as escolas sobre os 

temas e as questões solicitadas pelas escolas;

NOTAS
1. Disponível em: h�p://www.amazonas.am.gov.br/en�dade/secretaria-de-estado-de-

jus�cadireitos-humanos-e-cidadania-Sejusc/ acesso em 14.01.2018.
2. A GAED/DEPPE/SEDUC surgiu em substituição a Gerência de Educação de 

Jovens e Adultos, (GEJA) para coexistir com as Diretrizes Curriculares Nacionais 
para a Educação Básica às metas e estratégias do atual Plano Estadual de 
Educação – PEE do Amazonas para os próximos 10 (dez) anos (2014 – 2024).



30

CME EM
FOCO

EDUCAÇÃO EM DIREITOS HUMANOS NO

 SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO DE

 MANAUS

Lídia Helena Mendes de Oliveira
Graduada em História pela Universidade Federal do Amazonas. Assessora Pedagógica 

da Secretaria Municipal de Educação de Manaus na área de Diversidade e História

CME em Foco - O que significa Direitos Humanos no Sistema Educacional?

Oliveira - O tema Direitos Humanos é complexo, controverso e de modo geral, 

considerado, por vezes indefinido, principalmente quando relacionado à educação e, mais 

seletivamente ao universo escolar. Discorrer sobre suas nuances significa colocar-se 

diante de grandes desafios inerentes ao nosso tempo, frente às construções teóricas 

equivocadas e, mediante as não menores desigualdades erigidas ao longo dos processos 

de formação social e cultural da Humanidade. 

Essa expressão “Direitos Humanos”, então, produz incômodos, questionamentos e 

necessidades de elucidação do seu significado, antes de qualquer abordagem, seja com 

alunos/as, seja com educadores/as. E a resposta é muito simples: uma forma concisa de 

mensurar os direitos fundamentais da pessoa humana; direitos sem os quais a pessoa 

humana não consegue existir ou não é capaz de sobreviver e de participar plenamente da 

vida.

É imperativo ressaltar que todos/as os/as seres humanos, independente de 

qualquer diferença, devem ter assegurados desde o nascimento, as condições mínimas 

necessárias para se tornarem úteis à Humanidade e ter assegurada a possibilidade de 

receber os benefícios que a vida em sociedade pode proporcionar.
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E o universo escolar é justamente marcado pela presença humana diversificada: 

etnias, gêneros, visões de mundo, modos de ser, sentir, agir e sonhar, religiões, 

orientações sexuais, etc. Assim, observa-se que se constitui no espaço eminentemente 

propício para dar visibilidade a essa diversidade através do debate, reflexão e diálogo com 

possibilidades de mudanças que desmascarem o preconceito, o racismo, a exclusão, a 

discriminação, dentre outras sequelas, visando à construção de uma cidadania que acabe 

com as desigualdades, proponha a integração, o interagir de saberes e, 

fundamentalmente o respeito ao Outro.

São objetivos desafiadores ao universo escolar que perpassam a relevância da 

formação inicial e continuada, bem como de ações que fomentem a aventura em 

experiências criativas e promotoras de uma educação não racista, não machista e não 

elitista com um olhar pedagógico para os Direitos Humanos.

Pensar Direitos Humanos, apesar de toda a resistência, barreiras e dificuldades, 

portanto, no sistema educacional não é:

·  Desenvolver uma série de atividades esporádicas sobre temas relacionados, sem 

articulação entre elas;

·  A mera realização de campanhas sobre temas específicos;

·  Um conteúdo introduzido em algumas disciplinas e áreas curriculares;

·  Toda e qualquer formação em valores;

·  A mera aquisição de algumas noções sobre a Declaração Universal dos             

   Direitos Humanos e outros documentos referenciais para a área.

Para Candau (1998) a Educação em Direitos Humanos possui um potencial crítico e 

transformador capaz de potencializar atitudes questionadoras, sendo fundamental para o 

aspecto sociocrítico da educação, sua inserção no currículo.

A Educação em Direitos Humanos deriva de um contexto de lutas sociais e 

populares como estratégia de resistência cultural contra as violações aos direitos humanos 

e como fundamento ao processo emancipatório de conquista e construção de uma 

cidadania plena.

E ser cidadão, conforme Jaime Pinsky e Carla Bassanezi Pinsky (2003, p. 3) “é ter 

direito à vida, à liberdade, à propriedade, à igualdade perante a lei, ter direitos civis e 

políticos”. No entanto, esses direitos só asseguram a democracia mediante a garantia dos 

direitos sociais em conjunto com os civis e políticos.

Contribuir para o reconhecimento, compreensão e valores que envolvem essa 

cidadania é papel da escola e os Direitos Humanos são fundamentais para esse objetivo. 

Assim, pensar uma educação pautada nos direitos humanos no sistema educacional é 

entender o que são Direitos Humanos e sua prática no chão da escola:

· É um processo sistemático e multidimensional orientado à formação de 

sujeitos de direitos e a promoção de uma cidadania ativa e participativa;
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· É a articulação de diferentes atividades que desenvolvam conhecimentos, 

atitudes, sentimentos e práticas sociais que afirmem uma cultura de direitos 

humanos na escola e na sociedade;

· São processos em que se trabalhe, no nível pessoal, social, ético, político, 

cognitivo e celebrativo o desenvolvimento da consciência da dignidade 

humana, onde esteja presente uma pedagogia da indignação, da admiração, 

de convicções firmes e da alteridade;

· São processos que utilizem metodologias participativas, de construção 

coletiva, superando estratégias pedagógicas meramente expositoras, mas 

que empreguem pluralidade de linguagens e materiais de apoio que 

promovam a mudança de mentalidades, de atitudes, de práticas individuais e 

coletivas.

CME em Foco - O CME/Manaus regulamentou a Educação em Direitos Humanos no 
Sistema Municipal de Ensino pela Resolução nº 001/CME/2017. Como a rede pública 
vem desenvolvendo a Educação em Direitos Humanos em seu currículo?

Oliveira - Lançar e apresentar um olhar pedagógico sobre os Direitos Humanos no 

Sistema Educacional Municipal diante das resistências enfrentadas na sociedade como 

um todo tem sido uma tarefa bastante desafiadora, ao mesmo tempo em que podemos 

afirmar presente e contínua em termos de ações, formação e conteúdos na proposta 

curricular.

Subsidiar os educadores/as da Rede com uma práxis pautada na informação, 

sugestão, espaço para reflexão e debate continua a ser premissa da instituição. Temos 

hoje o Núcleo de Estudos e Pesquisas Interdisciplinar em Diversidade –NEPID com o 

objetivo de fomentar a formação continuada das/os profissionais, garantindo tanto uma 

prática profissional de qualidade nas ações de formação continuada e assessoramento 

pedagógico, quanto à produção e sistematização de conhecimentos sobre o tema. 

Formado por profissionais em diversas áreas do conhecimento: Alfabetização e 

Letramento, Artes, Diversidade e Direitos Humanos, Ensino Religioso, Geografia, História, 

Língua Portuguesa, Matemática, Pedagogia e Tecnologias, dentre outras, realiza reuniões 

mensais e, atuante, está em processo de legitimação documental para ser prática de 

Estado e não de governo e o Grupo de Estudo e Pesquisa do Ensino Religioso na 

Perspectiva da Diversidade Religiosa– GEPERPDR que tem por objetivo oportunizar 

espaço de estudos, pesquisas e produções como subsídio, construção e abordagem de 

uma educação reflexiva sobre a diversidade cultural religiosa do País, com vistas a 

contribuir para o conhecimento e respeito às diferentes expressões religiosas advindas do 

mosaico cultural que compõe a sociedade brasileira, formada por cidadãos 

multiculturalistas.

Em 2017, ainda em aquiescência à Resolução, mas também seguindo um caminho 
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anteriormente traçado, deu-se continuidade, a esse subsídio na Divisão de 

Desenvolvimento Profissional do Magistério – DDPM, setor responsável pela prática do 

“Projeto de Formação Continuada Tapiri em Diversidade e Direitos Humanos”, dentro da 

área do conhecimento de educação e, tendo como sub-áreas: Interculturalidade e 

Multiculturalismo, Inclusão, Direitos Humanos, Diversidade Étnico-Racial, Diversidade 

Sexual e de Gênero e Diversidade Religiosa, com 09 (nove) formadores/as específicos, 

atendendo as zonas urbana e a zona rural através da formação  (serviço) ou no in loco

próprio espaço da DDPM. Essas formações ocorrem também no formato de oficinas, 

palestras e em educação à Distância (EAD) no período de fevereiro a novembro, 

culminando com a Socialização de práticas formativas, resultado do trabalho realizado ao 

longo do ano.

O projeto tem a seguinte estrutura:

· Ementa: Educar para a Diversidade e Direitos Humanos; Inclusão Social, 

Multiculturalismo e interculturalidade. Marcos legais e Fundamentos Históricos da 

Educação em Direitos Humanos e Educação para as Relações Étnico-raciais; 

Conceitos, Valores Civilizatórios, Identidade, Cultura e Movimentos Sociais, 

Diversidade Sexual e de Gênero; Novos olhares sobre a sexualidade infantil e 

adolescente. O Brincar e as representações de gênero: combate à violência de 

gênero e ao . Diversidade Religiosa. Práticas pedagógicas em sala de aula bullying

e Projetos Interdisciplinares em Inclusão, Direitos Humanos, Diversidade Étnico-

racial e Diversidade Sexual e de Gênero e Diversidade Religiosa.

· Objetivo geral: Promover a inclusão social e a garantia dos direitos humanos de 

todos os sujeitos do ambiente escolar, reconhecendo a diversidade étnico-racial, 

sexual e de gênero, religiosa, cognitiva, emocional, geracional, estética, físico-

orgânicas, dentre outras e valorizando todas as identidades culturais, por meio do 

enfrentamento de práticas discriminatórias.

A estrutura da formação atende Educação infantil, bloco Pedagógico (1º, 2º e 3º 

ano), anos Iniciais e Finais do Ensino Fundamental, EJA e, ainda atua de forma disciplinar 

e interdisciplinar.

Em termos de atuação a instituição tem representatividade no Conselho de Defesa 

dos Direitos da Pessoa Humana – CEDDPH, no Comitê de Respeito à Diversidade 

Religiosa – CERDRAM, no Comitê de Promoção da Igualdade Racial – CEPIR, no Comitê 

de Enfrentamento a Homofobia do Estado do Amazonas – CEHAM, no Fórum Permanente 

de Educação e Diversidade Étnico-racial – Fopeder, no Conselho Municipal da Criança e 

do Adolescente – CMDCA, no Conselho Municipal de Defesa dos Direitos Humanos - 

CMDH, no Conselho de Combate às Drogas – Comad, no Conselho Municipal da 

Juventude – CMJ, no Movimento Educação pela Diversidade no Amazonas - Fórum 

EDIVERSA, dentre outros.

Na Divisão de Ensino Fundamental os temas Diversidade Sexual, Gênero, Étnico-
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racial e Religiosa na perspectiva dos Direitos Humanos são inseridos na Proposta 

Curricular da instituição, havendo anexos ao final com metodologias para abordagem e 

sugestões de práticas disciplinares e interdisciplinares para o “chão da sala de aula”. Além 

disso, são desenvolvidas várias atividades ao longo do ano, em parceria com outras 

instituições ligadas às temáticas como palestras, seminários, colóquios, ministração em 

cursos oferecidos às polícias militar e civil, estando, em processo de construção, o 

Conselho Estadual de Direitos Humanos.

Ainda nessa premissa a Gerência de Ações Complementares e Programas 

Educacionais – GACPE possui ações direcionadas aos Direitos Humanos com o objetivo 

de “garantir a proteção de todas as crianças e adolescentes da rede municipal de Ensino 

em especial as crianças e adolescentes com direitos violados”.

Apesar de todos os retrocessos e limitações apresentados no cenário nacional, 

estamos mantendo um trabalho efetivo como subsídio aos/as educadoras/es da rede, o 

que se concretiza num passo relevante como garantia para socialização de uma cultura de 

Direitos Humanos nos múltiplos espaços formativos, garantindo o papel precípuo da 

escola e suas dimensões no processo educativo: interdisciplinaridade, visão processual, 

procedimentos metodológicos, formação dos/as educadores/as e elaboração de materiais 

didáticos.

CME em Foco - Pode-se traçar um histórico do desenvolvimento das temáticas 
relativas aos Direitos Humanos no Sistema Municipal?

Oliveira - Em 2003, foi lançado o Projeto de Formação Tapiri em Orientação Sexual que 

abordava o tema em 05 (módulos): I. Fundamentos; II. Abordagem Histórica e Cultural; III. 

Abordagem Psicológica; IV. Abordagem Biológica e V. Inserção no Projeto Político 

Pedagógico - PPP da escola. Tal prática, dentro da perspectiva da formação continuada, 

visava subsidiar os educadores para lidar com uma abordagem sobre os temas dentro da 

perspectiva da informação e do respeito ao outro, pensando, inclusive, a autoformação 

diante dos ranços deixados pela formação sociocultural desta Nação.

Em 2005, também tivemos o lançamento do Projeto de Formação Tapiri em 

Diversidade Étnico-racial em 03 (três) módulos apresentando os temas numa perspectiva 

da construção histórica em nível de História Geral e do Brasil, focando a questão do negro 

em sintonia com a Lei 10.639/2003 que depositou diante do universo docente a 

obrigatoriedade em discutir temáticas para as quais não estava preparado.

Estas ações foram vivenciadas até 2012 quando os projetos foram repaginados e 

inseridos na perspectiva dos Direitos Humanos, recebendo a denominação de “Projeto de 

Formação Continuada Tapiri em Diversidade e Direitos Humanos” atendendo toda a rede 

municipal nas temáticas voltadas para a Diversidade Étnico-Racial, Diversidade Sexual e 

de Gênero, diversidade Religiosa e Educação em Direitos Humanos.

No âmbito do currículo a caminhada iniciou em 2010, apresentando a seguinte 
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trajetória:

· 2010 – Objetivo: Sensibilizar, promover e disseminar ações  para macro

Implementação do Plano Nacional para ERER e para o Ensino de História e Cultura 

Africana e Afro-brasileira;

· 2011 – Objetivo: Subsidiar ações de implementação das Leis 10.639/03 e 

11.645/08 no “chão da escola”.

· 2012 – Objetivo:Subsidiar ações educativas na perspectiva dos Direitos Humanos. 

Desenvolver projetos na temática da diversidade no “chão da escola”; Fomentar 

projetos de formação continuada aos educadores.

· 2013 – Objetivo: Implementar o Projeto Escola e Diversidade, contemplando 

História e Ensino Religioso, focando em nossas ações além da Diversidade Étnica, 

a Diversidade Sexual e Gênero e Diversidade Religiosa

· 2014 – Objetivo: Apoiar e continuar o processo de implementação do Projeto 

Escola e Diversidade

· 2015 – Objetivo: Oportunizar condições metodológicas para garantir a execução 

do Projeto Escola e Diversidade, bem como sua extensão as escolas que ainda não 

o executam. Garantir a execução do processo de multiplicação do projeto A cor da 

Cultura e Subsidiar o processo de abordagem das temáticas inerentes à 

Diversidade Étnico-racial, Sexual e Gênero, Religiosa, História e Ensino Religioso 

na Perspectiva da Diversidade Religiosa.

· 2016 – Objetivo: Subsidiar o processo de abordagem das temáticas inerentes a 

Diversidade Étnico-racial, Sexual e Gênero, Religiosa, História e Ensino Religioso 

na Perspectiva da Diversidade Religiosa. Oportunizar condições para o 

cumprimento da Proposta Curricular, garantindo o exercício pedagógico no “chão 

da escola” e contribuir para a formação de uma cidadania plena pautada na cultura 

de paz.

· 2017 - Objetivo: Subsidiar e garantir o processo de abordagem das temáticas 

inerentes a Diversidade Étnico-racial, Sexual e Gênero, Religiosa, História e Ensino 

Religioso na Perspectiva da Diversidade Religiosa sempre voltadas para uma 

Educação pautada nos Direitos Humanos e oportunizar condições para o 

cumprimento da Proposta Curricular, garantindo o exercício pedagógico no chão da 

escola em sintonia com a proposta de formação continuada da instituição.

· 2018 – Objetivo: Redimensionar a proposta curricular da SEMED tendo a BNCC 

como documento norteador, garantindo os temas Diversidade Étnico-racial, Sexual, 

Gênero e Religiosa em sintonia com uma Educação em Direitos Humanos e na 

Cultura de Paz, considerando a Constituição Federal de 1988 como marco legal e 

motivador e a alfabetização como viés direcionador da instituição e garantir o 

componente curricular de História tendo como diretriz a BNCC, estimulando a 

formação ética como fundamental para as futuras gerações através da construção 
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de um sentido pedagógico de responsabilidade, respeito e valorização dos diretos 

humanos, do ambiente e a própria coletividade, considerando o processo de 

alfabetização como premissa educacional.

        Nessa linha do tempo é possível perceber:

· Que é dessa forma que a escola precisa responder às demandas pelo 

reconhecimento do direito à diferença, ciente que não são apenas medidas 

políticas institucionais ou teorias, que mudam a prática pedagógica;

· Nesse processo a construção de um currículo inclusivo na perspectiva 

multicultural é fundamental;

· A imaginação que temos acerca dessa discussão é que a exigência de 

respeito à pluralidade cultural significa, antes de tudo, o desenvolvimento de 

ações específicas voltadas o reconhecimento e valorização das diferenças;

· O redimensionamento da prática pedagógica é igual a mudança de postura 

dos atores que materializam as ações no âmbito escolar. 

CME em Foco - Quais os dados do trabalho desenvolvido dentro da política de 
Educação em Direitos Humanos no Sistema Municipal de Ensino de Manaus?

Oliveira - A continuidade das ações, mesmo após processos de redimensionamento, 

validam a caminhada efetiva de implementação, garantia e abordagem dos temas 

relacionados a política de Educação em Direitos Humanos na Rede Municipal de 

Educação.

Ao longo desses últimos 14 (quatorze) anos foram atendidas as quase 492 

unidades de ensino que formam o sistema educacional, ainda contribuindo, através de seu 

corpo técnico com outras instituições que lidam com a temática.

Hoje temos o resultado de sondagens que têm demonstrado, em termos 

quantitativos, o alcance do nosso professorado e alunado, seja pela formação continuada, 

seja pelas ações desenvolvidas de forma pontual ou ações ao longo dos anos letivos.

A instituição continua com setores específicos a trabalhar com Direitos Humanos e 

sua árdua tarefa tem novos desafios agora com a implantação de um GT – Inclusão: 

Unidade na Diversidade visando subsidiar uma práxis no chão da escola que considere as 

diferenças como um todo e caminhe na cultura de paz e solidificação das garantias no que 

tange a educação como premissa para todos e todas.

Em momentos de crise de valores públicos e privados e da sociedade como um 

todo, torna-se imperativo que as temáticas da igualdade e da dignidade humana não 

estejam inscritas apenas em textos legais, mas que, igualmente, sejam internalizadas por 

todos que atuam no processo educativo. Assim, ao que nos parece, já caminhamos um 

pouco para uma prática que efetivamente contenha os princípios dos Direitos Humanos.

Afinal, diante de todas as dificuldades inerentes à proposta de uma Educação em 

Direitos Humanos, considerando os anos de luta e resistência podemos inferir que a Rede 
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Municipal de Educação de Manaus contempla os temas em toda a Educação Básica, 

portanto, garante subsídio as centenas de alunos/as, professores/as, assessor/as e, ainda 

a uma boa parte do corpo técnico que atua na educação
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PROCESSO: Nº 092/CME/2013

INTERESSADO: Conselho Nacional de Educação / Ministério da Educação

ASSUNTO: Solicitação de informações sobre ações relativas às Diretrizes Nacionais para 

Educação em Direitos Humanos

RELATOR: Conselheiro Cleber de Oliveira Ferreira

PARECER Nº 001/CME/2017

APROVADO: 09/03/2017                                     

APRESENTAÇÃO

A partir de relatório produzido pelo assessor técnico desse Egrégio Conselho, Sr. 

Luiz Carlos Castelo de Oliveira, baseamos este parecer. Relatório, este, que pelo esmero e 

dedicação em sua composição, reproduzimos aqui, ipsis literis. Acreditamos, também, na 

imprescindibilidade da implementação, no âmbito do Sistema Municipal de Educação, da 

política de educação em direitos humanos e, temos certeza, que este Conselho Municipal 

de Educação dá um passo importante na apresentação, e assim espero, na aprovação do 

parecer e na apresentação da minuta, em anexo, que estabelece as diretrizes para 

operacionalização no Sistema Municipal de Ensino de Manaus da Educação em Direitos 

Humanos. 

- HISTÓRICO

O Conselho Nacional de Educação, representado por sua Secretária Executiva, 

Senhora Andréa Tauil Osleler Malagutti, através do Ofício Circular n. 12/2013-

SE/CNE/MEC, solicita deste Conselho Municipal de Educação, para fins de conhecimento, 

o envio de informações que tratam DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO EM DIREITOS 

HUMANOS que perpassa, em regra, transversalmente nos sistemas de ensino, 

compreendendo: a) elaboração de materiais didáticos e pedagógicos; b) processo de 

gestão e avaliação, c) a construção dos Projetos Políticos Pedagógicos e Regimentos 

Escolares e  d) dentre outros procedimentos.

Os itens a serem respondidos consistem em: 1) conhecimento das ações 

desenvolvidas acerca da aludida política educacional e 2) conhecimento dos atos 

normativos que porventura tenham sido exarados pelo Conselho Municipal de Educação 

de Manaus a partir da data da homologação do Parecer n. 8/2012 destinados para a 

educação básica.

O referido ofício do CNE sinaliza que as informações, ora solicitadas, adstritos aos 

dois itens supramencionados, referentes a materiais institucionais, bem como publicações 
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e informações complementares que forem julgadas pertinentes, têm o condão de auxiliar 

na avaliação acerca de como está se dando o planejamento e o desenvolvimento da 

Educação em Direitos Humanos no Sistema Municipal de Ensino de Manaus, tendo como 

órgão normativo e responsável o Conselho Municipal de Educação.

Salienta-se que, preliminarmente, este Conselho, ainda sob a gestão da Professora 

Elaine Ramos da Silva, encaminhou informações a respeito das ações desenvolvidas no 

SME/Manaus a respeito do Parecer CNE/CP n. 8/2012 e Resolução CNE/CP n. 1/2012 que 

tratam da Educação em Direitos Humanos – EDH, restringindo-se em observar que iria, a 

partir da presente provocação, verificar junto aos órgãos componentes do SME (SEMED e 

escolas) as ações que foram ou deveriam ser desenvolvidas, bem como os atos 

normativos exarados por este Conselho pertinente à referida matéria.

II - PARECER

1. Dos fundamentos acerca da política de educação em direitos humanos 
Em atenção à Resolução CNE/CP n. 1/2012 e o Parecer da lavra do respeitável 

Órgão Colegiado de representação nacional de n. 8/2012, este Conselho Municipal de 

Educação, atinente aos seus mandamentos intenciona materializar no âmbito no Sistema 

Municipal de Ensino de Manaus a regulamentação das Diretrizes Nacionais para a 

Educação em Direitos Humanos (EDH), em especial, ao disposto §1º e 2º do art. 5º da 

supracitada Resolução, a saber:

Art. 5º - A Educação em Direitos Humanos tem como objetivo central a 
formação para a vida e para a convivência, no exercício cotidiano dos 
Direitos Humanos como forma de vida e de organização social, política, 
econômica e cultural nos níveis regionais, nacionais e planetário.
§ 1º - Este objetivo deverá orientar os sistemas de ensino e suas 
instituições no que se refere ao planejamento e ao desenvolvimento de 
ações de Educação em Direitos Humanos adequadas às necessidades, às 
características biopsicossociais e culturais dos diferentes sujeitos e seus 
contextos.
§ 2º - Os Conselhos de Educação definirão estratégias de 
acompanhamento das ações de Educação em Direitos Humanos. 

Estando estampada, na aludida norma, a incumbência dos conselhos de educação 

que impõe a definição de estratégias de acompanhamento das ações sobre EDH, torna-se 

imprescindível a compreensão detalhada das Diretrizes Curriculares por todos os atores 

do processo educativo no âmbito do SME/Manaus para que sejam operacionalizadas de 

modo transversal nas diversas áreas de conhecimento e/ou pontual, ou seja, em 

determinados componentes curriculares que tenham pertinências com o referido assunto, 

a fim de possibilitar o estudo e a compreensão da EDH esculpida em diversos documentos 

e no ordenamento jurídico que tutelam direitos, a exemplo do art. 5º, caput, os 

fundamentos da República Federativa do Brasil , em especial, o Estado Democrático de 

Direito a Cidadania (art. 1°) da Constituição Federal, dentre outros, bem como o Estatuto 
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do Idoso (Lei n. 10.741/2003), ECA (Lei n. 8.069/90) e demais normas que respeitam a 

liberdade de expressão, de gênero, e os direitos das pessoas com deficiências etc.

A esse respeito o Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos (2007, pag. 

11) traz a seguinte concepção:

O Estado brasileiro tem como princípio a afirmação dos direitos humanos 
como universais, indivisíveis e interdependentes e, para sua efetivação, 
todas as políticas públicas devem considerá-los na perspectiva da 
construção de uma sociedade baseada na promoção da igualdade de 
oportunidades e da equidade, no respeito à diversidade e na consolidação 
de uma cultura democrática e cidadã.

2. Evolução Histórica, Objetivos e Dimensões dos Direitos Humanos. 
Consubstanciado no Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos - PNEDH 

torna oportuno tecer considerações relevantes da evolução dos direitos humanos. 

Segundo o aludido documento, a Declaração Universal dos Direitos Humanos da 

Organização das Nações Unidas (ONU), de 1948, desencadeou um processo de mudança 

no comportamento social e a produção de instrumentos e mecanismos internacionais de 

direitos humanos que foram incorporados ao ordenamento jurídico dos países signatários, 

a exemplo do Brasil. Esse processo resultou na base dos atuais sistemas global e 

regionais de proteção dos direitos humanos.

Em contraposição a esses encaminhamentos, o quadro contemporâneo apresenta 

uma série de aspectos inquietantes no que se refere às violações de direitos humanos, 

tanto no campo dos direitos civis e políticos, quanto na esfera dos direitos econômicos, 

sociais, culturais e ambientais. Além do recrudescimento da violência, tem-se observado o 

agravamento na degradação da biosfera, a generalização dos conflitos, o crescimento da 

intolerância étnico-racial, religiosa, cultural, geracional, territorial, físico-individual, de 

gênero, de orientação sexual, de nacionalidade, de opção política, dentre outras, mesmo 

em sociedades consideradas historicamente mais tolerantes, como revelam as barreiras e 

discriminações a imigrantes, refugiados e asilados em todo o mundo. Há, portanto, um 

claro descompasso entre os indiscutíveis avanços no plano jurídico-institucional e a 

realidade concreta da efetivação dos direitos.

O PNEDH destaca ainda que o processo de globalização, entendido como novo e 

complexo momento das relações entre nações e povos, tem resultado na concentração da 

riqueza, beneficiando apenas um terço da humanidade, em prejuízo, especialmente, dos 

habitantes dos países do Sul, onde se aprofundam a desigualdade e a exclusão social, o 

que compromete a justiça distributiva e a paz.

O debate sobre os direitos humanos e a formação para a cidadania vem alcançando 

mais espaço e relevância no Brasil, a partir dos anos 1980 e 1990, por meio de proposições 

da sociedade civil organizada e de ações governamentais no campo das políticas públicas, 

visando ao fortalecimento da democracia.
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Esse movimento teve como marco expressivo a Constituição Federal de 1988, que 

formalmente consagrou o Estado Democrático de Direito e reconheceu, entre seus 

fundamentos, a dignidade da pessoa humana e os direitos ampliados da cidadania (civis, 

políticos, econômicos, sociais, culturais e ambientais).

O Brasil passou a ratificar os mais importantes tratados internacionais (globais e 

regionais) de proteção dos direitos humanos, além de reconhecer a jurisdição da Corte 

Interamericana de Direitos Humanos e do Estatuto do Tribunal Penal Internacional.

De acordo com o PNEDH o Estado brasileiro consolidou espaços de participação da 

sociedade civil organizada na formulação de propostas e diretrizes de políticas públicas, 

por meio de inúmeras conferências temáticas. Um aspecto relevante foi a 

institucionalização de mecanismos de controle social da política pública, pela 

implementação de diversos conselhos e outras instâncias.

Entretanto, apesar desses avanços no plano normativo, o contexto nacional tem-se 

caracterizado por desigualdades e pela exclusão econômica, social, étnico-racial, cultural 

e ambiental, decorrente de um modelo de Estado em que muitas políticas públicas deixam 

em segundo plano os direitos econômicos, sociais, culturais e ambientais.

Ainda há muito para ser conquistado em termos de respeito à dignidade da pessoa 

humana, sem distinção de raça, nacionalidade, etnia, gênero, classe social, região, 

cultura, religião, orientação sexual, identidade de gênero, geração e deficiência. Da 

mesma forma, há muito a ser feito para efetivar o direito à qualidade de vida, à saúde, à 

educação, à moradia, ao lazer, ao meio ambiente saudável, ao saneamento básico, à 

segurança pública, ao trabalho e às diversidades cultural e religiosa, entre outras. 

Segundo o PNEDH,

A democracia, entendida como regime alicerçado na soberania popular, na 
justiça social e no respeito integral aos direitos humanos, é fundamental 
para o reconhecimento, a ampliação e a concretização dos direitos. Para o 
exercício da cidadania democrática, a educação, como direito de todos e 
dever do Estado e da família, requer a formação dos(as) cidadãos(ãs). 
(PNEDH, 2007, p.24)

A Constituição Federal Brasileira e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional - LDB (Lei Federal n° 9.394/1996) afirmam o exercício da cidadania como uma 

das finalidades da educação, ao estabelecer uma prática educativa “inspirada nos 

princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana, com a finalidade do pleno 

desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua 

qualificação para o trabalho”.

O Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos (PNEDH), lançado em 2003, 

está apoiado em documentos internacionais e nacionais, demarcando a inserção do 

Estado brasileiro na história da afirmação dos direitos humanos e na Década da Educação 

em Direitos Humanos, prevista no Programa Mundial de Educação em Direitos Humanos 
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(PMEDH) e seu Plano de Ação.

São objetivos balizadores do PMEDH conforme estabelecido no artigo 2°: a) 

fortalecer o respeito aos direitos humanos e liberdades fundamentais; b) promover o pleno 

desenvolvimento da personalidade e dignidade humana; c) fomentar o entendimento, a 

tolerância, a igualdade de gênero e a amizade entre as nações, os povos indígenas e 

grupos raciais, nacionais, étnicos, religiosos e linguísticos; d) estimular a participação 

efetiva das pessoas em uma sociedade livre e democrática governada pelo Estado de 

Direito; e) construir, promover e manter a paz.

São objetivos gerais do PNEDH:

a) destacar o papel estratégico da educação em direitos humanos para o 

fortalecimento do Estado Democrático de Direito;

b) enfatizar o papel dos direitos humanos na construção de uma sociedade justa, 

equitativa e democrática;

c) encorajar o desenvolvimento de ações de educação em direitos humanos pelo 

poder público e a sociedade civil por meio de ações conjuntas;

d) contribuir para a efetivação dos compromissos internacionais e nacionais com a 

educação em direitos humanos;

e) estimular a cooperação nacional e internacional na implementação de ações de 

educação em direitos humanos;

f) propor a transversalidade da educação em direitos humanos nas políticas 

públicas, estimulando o desenvolvimento institucional e interinstitucional das ações 

previstas no PNEDH nos mais diversos setores (educação, saúde, comunicação, cultura, 

segurança e justiça, esporte e lazer, dentre outros);

g) avançar nas ações e propostas do Programa Nacional de Direitos Humanos 

(PNDH) no que se refere às questões da educação em direitos humanos;

h) orientar políticas educacionais direcionadas para a constituição de uma cultura 

de direitos humanos;

i) estabelecer objetivos, diretrizes e linhas de ações para a elaboração de 

programas e projetos na área da educação em direitos humanos;

j) estimular a reflexão, o estudo e a pesquisa voltados para a educação em direitos 

humanos;

k) incentivar a criação e o fortalecimento de instituições e organizações nacionais, 

estaduais e municipais na perspectiva da educação em direitos humanos;

l) balizar a elaboração, implementação, monitoramento, avaliação e atualização 

dos Planos de Educação em Direitos Humanos dos estados e municípios;

m) incentivar formas de acesso às ações de educação em direitos humanos a 

pessoas com deficiência.

Segundo o aludido documento, a educação em direitos humanos, ao longo de todo 

o processo de redemocratização e de fortalecimento do regime democrático, tem buscado 
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contribuir para dar sustentação às ações de promoção, proteção e defesa dos direitos 

humanos, e de reparação das violações. A consciência sobre os direitos individuais, 

coletivos e difusos tem sido possível devido ao conjunto de ações de educação 

desenvolvidas, nessa perspectiva, pelos atores sociais e pelos (as) agentes institucionais 

que incorporaram a promoção dos direitos humanos como princípio e diretriz.

Ademais, a implementação do Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos 

visa, sobretudo, difundir a cultura de direitos humanos no país. Essa ação prevê a 

disseminação de valores solidários, cooperativos e de justiça social, uma vez que o 

processo de democratização requer o fortalecimento da sociedade civil, a fim de que seja 

capaz de identificar anseios e demandas, transformando-as em conquistas que só serão 

efetivadas, de fato, na medida em que forem incorporadas pelo Estado brasileiro como 

políticas públicas universais.

3. Direitos Humanos e Educação em Direitos Humanos no Brasil

No Brasil, conforme anunciado, o tema dos Direitos Humanos ganha força a partir 

do processo de redemocratização ocorrido nos anos de 1980, com a organização política 

dos movimentos sociais e de setores da sociedade civil. Estes se opuseram a um regime 

ditatorial (1964-1985), de tipo militar, que, por suas deliberadas práticas repressivas, se 

configurou como um dos períodos mais violadores dos Direitos Humanos.

Em resposta a estas violações, as organizações em defesa dos Direitos Humanos 

constituíram-se em movimentos organizados contra a carestia, em defesa do meio-

ambiente, na luta pela moradia, por terra, pela união dos/das estudantes, pela educação 

popular, em prol da democratização do sistema educacional, entre outros. Nessa nova 

conjuntura os discursos e práticas em torno dos Direitos Humanos buscavam instaurar 

uma contra-hegemonia por meio de suas lutas por emancipação.

Com a retomada da democracia e a promulgação da Constituição Federal de 1988, 

cria-se um marco jurídico para a elaboração de propostas educacionais pautadas nos 

Direitos Humanos, surgidas a partir da década de 1990. É nesse contexto que surgem as 

primeiras versões do Programa Nacional de Direitos Humanos (PNDH), produzidos entre 

os anos de 1996 e 2002.

De Acordo com o Parecer CNE/CP n. 8/2012, o PNEDH define a Educação em 

Direitos Humanos como um processo sistemático e multidimensional que orienta a 

formação do sujeito de direitos, articulando as seguintes dimensões:

a) apreensão de conhecimentos historicamente construídos sobre direitos 

humanos e a sua relação com os contextos internacional, nacional e local;

b) afirmação de valores, atitudes e práticas sociais que expressem a cultura dos 

direitos humanos em todos os espaços da sociedade; 

c) formação de uma consciência cidadã capaz de se fazer presente em níveis 

cognitivo, social, cultural e político;
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d) desenvolvimento de processos metodológicos participativos e de construção 

coletiva, utilizando linguagens e materiais didáticos contextualizados;

e) fortalecimento de práticas individuais e sociais que gerem ações e instrumentos 

em favor da promoção, da proteção e da defesa dos direitos humanos, bem como da 

reparação das violações.

Nas últimas décadas tem-se assistido a um crescente processo de fortalecimento 

da construção da Educação em Direitos Humanos no País, por meio do reconhecimento da 

relação indissociável entre educação e Direitos Humanos. Segundo o aludido Parecer que 

demonstra de forma clara o alcance da política de direitos humanos, a saber:

Desde então, foi adotada uma série de dispositivos que visam a proteção e 
a promoção de direitos de crianças e adolescentes; a educação das 
relações étnico-raciais; a educação escolar quilombola; a educação 
escolar indígena; a educação ambiental; a educação do campo; a 
educação para jovens e adultos em situação de privação de liberdade nos 
estabelecimentos penais, as temáticas de identidade de gênero e 
orientação sexual na educação; a inclusão educacional das pessoas com 
deficiência e a implementação dos direitos humanos de forma geral no 
sistema de ensino brasileiro. (grifou-se)

Evidenciando a importância que vem ocupando no cenário educacional brasileiro, a 

Educação em Direitos Humanos foi tematizada na Conferência Nacional de Educação 

(CONAE) em 2010, no eixo VI - Justiça Social, Educação e Trabalho: Inclusão, Diversidade 

e Igualdade.

Conforme se depreende do Parecer CNE/CP n. 8/2012, a Justiça social, igualdade e 

diversidade “não são antagônicas. [...] Em uma perspectiva democrática e, sobretudo, em 

sociedades pluriétnicas, pluriculturais e multirraciais, [...] deverão ser eixos da democracia 

e das políticas educacionais, desde a educação básica e educação superior que visem a 

superação das desigualdades em uma perspectiva que articula a educação e os Direitos 

Humanos” (BRASIL, 2010).

Não se pode ignorar a persistência de uma cultura, construída historicamente no 

Brasil, marcada por privilégios, desigualdades, discriminações, preconceitos e 

desrespeitos. Sobretudo em uma sociedade multifacetada como a brasileira, esta herança 

cultural é um obstáculo à efetivação do Estado Democrático de Direito. Assim, considera-

se que a mudança dessa situação não se opera sem a contribuição da educação realizada 

nas instituições educativas, particularmente por meio da Educação em Direitos Humanos.

Os fundamentos da Educação em Direitos Humanos, conforme Parecer nº 8/2012, 

compreendem:

  Busca pela universalização da Educação Básica e democratização do 

acesso a Educação Superior trouxe novos desafios para o campo das políticas 

educacionais. Novos contingentes de estudantes, por exemplo, trouxeram à tona, para os 

ambientes educacionais, a questão das diversidades de grupos e sujeitos historicamente 
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excluídos do direito à educação e, de um modo geral, dos demais direitos. Tal situação 

colocou como necessidade a adoção de novas formas de organização educacional, de 

novas metodologias de ensino-aprendizagem, de atuação institucional, buscando superar 

paradigmas homogeneizantes.

  A Educação em Direitos Humanos, como um paradigma construído 

com base nas diversidades e na inclusão de todos/as os/as estudantes, deve 

perpassar, de modo transversal, currículos, relações cotidianas, gestos, “rituais 

pedagógicos”, modelos de gestão. Sendo assim, um dos meios de sua efetivação no 

ambiente educacional também poderá ocorrer por meio da (re)produção de 

conhecimentos voltados para a defesa e promoção dos Direitos Humanos.

  A Educação em Direitos Humanos envolve também valores e práticas 

considerados como campos de atuação que dão sentido e materialidade aos 

conhecimentos e informações. Para o estabelecimento de uma cultura dos Direitos 

Humanos é necessário que os sujeitos os signifiquem, construam-nos como valores e 

atuem na sua defesa e promoção.

  A Educação em Direitos Humanos tem por escopo principal uma 

formação ética, crítica e política. A primeira se refere à formação de atitudes 

orientadas por valores humanizadores, como a dignidade da pessoa, a liberdade, a 

igualdade, a justiça, a paz, a reciprocidade entre povos e culturas, servindo de parâmetro 

ético-político para a reflexão dos modos de ser e agir individual, coletivo e institucional.

  A formação crítica diz respeito ao exercício de juízos reflexivos sobre as 

relações entre os contextos sociais, culturais, econômicos e políticos, promovendo 

práticas institucionais coerentes com os Direitos Humanos.

  A formação política deve estar pautada numa perspectiva emancipatória e 

transformadora dos sujeitos de direitos. Sob esta perspectiva promover-se-á o 

empoderamento de grupos e indivíduos, situados à margem de processos decisórios e de 

construção de direitos, favorecendo a sua organização e participação na sociedade civil. 

Vale lembrar que estes aspectos tornam-se possíveis por meio do diálogo e aproximações 

entre sujeitos biopsicossociais, históricos e culturais diferentes, bem como destes em suas 

relações com o Estado.

  Uma formação ética, critica e política (in)forma os sentidos da EDH na sua 

aspiração de ser parte fundamental da formação de sujeitos e grupos de direitos, requisito 

básico para a construção de uma sociedade que articule dialeticamente igualdade e 

diferença. Como afirma Candau (2010:400): “Hoje não se pode mais pensar na afirmação 

dos Direitos Humanos a partir de uma concepção de igualdade que não incorpore o tema 

do reconhecimento das diferenças, o que supõe lutar contra todas as formas de 

preconceito e discriminação”.
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3.1 Princípios da Educação em Direitos Humanos

A Educação em Direitos Humanos, com finalidade de promover a educação para a 

mudança e a transformação social, fundamenta-se nos seguintes princípios:

  Dignidade humana: concepção de existência humana fundada em direitos, 

assumindo diferentes conotações em contextos históricos, sociais, políticos e culturais 

diversos. É, portanto, um princípio em que se devem levar em consideração os diálogos 

interculturais na efetiva promoção de direitos que garantam às pessoas e grupos viverem 

de acordo com os seus pressupostos de dignidade.

  Igualdade de direitos: O respeito à dignidade humana, devendo existir em 

qualquer tempo e lugar, condição de igualdade na orientação das relações entre os seres 

humanos. O princípio da igualdade de direitos está ligado, portanto, à ampliação de direitos 

civis, políticos, econômicos, sociais, culturais e ambientais a todos os cidadãos e cidadãs, 

com vistas a sua universalidade, sem distinção de cor, credo, nacionalidade, orientação 

sexual, biopsicossocial e local de moradia.

  Reconhecimento e valorização das diferenças e das diversidades: Esse 

princípio se refere ao enfrentamento dos preconceitos e das discriminações, garantindo 

que diferenças não sejam transformadas em desigualdades. O princípio jurídico-liberal de 

igualdade de direitos do indivíduo deve ser complementado, então, com os princípios dos 

direitos humanos da garantia da alteridade entre as pessoas, grupos e coletivos. Dessa 

forma, igualdade e diferença são valores indissociáveis que podem impulsionar a 

equidade social.

  Laicidade do Estado: Esse princípio se constitui em pré-condição para a 

liberdade de crença garantida pela Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 1948, 

e pela Constituição Federal Brasileira de 1988. Respeitando todas as crenças religiosas, 

assim como as não crenças, o Estado deve manter-se imparcial diante dos conflitos e 

disputas do campo religioso, desde que não atentem contra os direitos fundamentais da 

pessoa humana, fazendo valer a soberania popular em matéria de política e de cultura. O 

Estado, portanto, deve assegurar o respeito à diversidade cultural religiosa do País, sem 

praticar qualquer forma de proselitismo.

  Democracia na educação: Direitos Humanos e democracia alicerçam-se 

sobre a mesma base - liberdade, igualdade e solidariedade - expressando-se no 

reconhecimento e na promoção dos direitos civis, políticos, sociais, econômicos, culturais 

e ambientais. Não há democracia sem respeito aos Direitos Humanos, da mesma forma 

que a democracia é a garantia de tais direitos. Ambos são processos que se desenvolvem 

continuamente por meio da participação. No ambiente educacional, a democracia implica 

na participação de todos/as os/as envolvidos/as no processo educativo. 

  Transversalidade, vivência e globalidade: Os Direitos Humanos se 

caracterizam pelo seu caráter transversal e, por isso, devem ser trabalhados a partir do 
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diálogo interdisciplinar. Como se trata da construção de valores éticos, a Educação em 

Direitos Humanos é também fundamentalmente vivencial, sendo-lhe necessária a adoção 

de estratégias metodológicas que privilegiem a construção prática destes valores. Tendo 

uma perspectiva de globalidade, deve envolver toda a comunidade escolar: alunos/as, 

professores/as, funcionários/as, direção, pais/mães e comunidade local. Além disso, no 

mundo de circulações e comunicações globais, a EDH deve estimular e fortalecer os 

diálogos entre as perspectivas locais, regionais, nacionais e mundiais das experiências 

dos/as estudantes.

3.2 A Educação em Direitos Humanos nas instituições de educação básica

A escola de educação básica é um espaço privilegiado de formação pelas 

contribuições que possibilitam o desenvolvimento do ser humano. A socialização e a 

apreensão de determinados conhecimentos acumulados ao longo da história da 

humanidade podem ser efetivados na ambiência da educação básica por meio de suas 

diferentes modalidades e múltiplas dimensionalidades, tais como a educação de jovens e 

adultos, educação no campo, educação indígena, educação quilombola, educação étnico-

racial, educação em sexualidade, educação ambiental, educação especial, dentre outras.

A vivência da Educação em Direitos Humanos, nesse nível de ensino, deve ter o 

cotidiano como referência para analisá-lo, compreendê-lo e modificá-lo. Isso requer o 

exercício da cidadania ativa de todos/as os/as envolvidos/as com a educação básica. 

Sendo a cidadania ativa entendida como o exercício que possibilita a prática sistemática 

dos direitos conquistados, bem como a ampliação de novos direitos. Nesse sentido, 

contribui para a defesa da garantia do direito à educação básica pública, gratuita e laica 

para todas as pessoas, inclusive para os que a ela não tiveram acesso na idade própria. É 

possível afirmar que essa garantia é condição para pensar e estruturar a Educação em 

Direitos Humanos, considerando que a efetividade do acesso às informações possibilita a 

busca e a ampliação dos direitos.

A inserção dos conhecimentos concernentes à Educação em Direitos Humanos na 

organização dos currículos da Educação Básica poderá se dar de diferentes formas, como 

por exemplo:

  pela transversalidade, por meio de temas relacionados aos Direitos 

Humanos e tratados interdisciplinarmente;

  como um conteúdo específico das disciplinas já existentes no currículo 

escolar;

  de maneira mista, ou seja, combinando transversalidade e disciplinaridade.

Mesmo sabendo que a escola não é o único lugar onde esses conhecimentos são 

construídos, reconhece-se que é nela onde eles são apresentados de modo mais 

sistemático. Ao desempenhar essa importante função social, a escola pode ser 

compreendida, de acordo com o PNEDH como:
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Um espaço social privilegiado onde se definem a ação institucional 
pedagógica e a prática e vivência dos direitos humanos. [...] local de 
estruturação de concepções de mundo e de consciência social, de 
circulação e de consolidação de valores, de promoção da diversidade 
cultural, da formação para a cidadania, de constituição de sujeitos sociais e 
de desenvolvimento de práticas pedagógicas (BRASIL, 2006, p. 23).

Essa escola, Alain Touraine (1998) denomina de escola democratizante, 

entendendo-a como aquela que assume o compromisso de formar os indivíduos para 

serem atores sociais, ensina a respeitar a liberdade do outro, os direitos individuais, a 

defesa dos interesses sociais e os valores culturais, objetivando o combate a todos os tipos 

de preconceitos e discriminações com qualquer segmento da sociedade.

Nessa concepção, a Educação em Direitos Humanos não se limita à 

contextualização e à explicação das variáveis sociais, econômicas, políticas e culturais 

que interferem e orientam os processos educativos, embora ela seja imprescindível para a 

compreensão da sua construção. Faz parte dessa educação a apreensão dos conteúdos 

que dão corpo a essa área, como a história, os processos de evolução das conquistas e 

das violações dos direitos, as legislações, os pactos e acordos que dão sustentabilidade e 

garantia aos direitos.

Além disso, os conteúdos devem estar associados ao desenvolvimento de valores e 

de comportamentos éticos na perspectiva de que o ser humano é parte da natureza e 

sempre incompleto em termos da sua formação. O ser humano por ter essa incompletude 

tem necessidade permanente de conhecer, construir e reconstruir regras de convivência 

em sociedade.

4. Das formas de implementação ou operacionalização da política da educação em 

direitos humanos no sistema municipal de educação de Manaus.

Considerando o disposto no Parecer n. 08/CNE/CP, pag. 12 e na Resolução 

CNE/CP n. 01/20012, art. 7º, a EDH poderá ser oferecida da seguinte forma:

a. pela transversalidade, por meio de temas relacionados aos Direitos  
Humanos e tratados interdisciplinarmente;

b. como um conteúdo específico de uma das disciplinas já existentes no  
currículo escolar;

c. de maneira mista, ou seja, combinando transversalidade e disciplinaridade. 
Atinente à aludida proposta, caberia à Secretaria Municipal de Educação, incluindo 

suas unidades escolares inserir em seus Projetos Políticos Pedagógicos, nos Regimentos 

e nas propostas pedagógicas a temática acerca dos direitos humanos trabalhando de 

forma interdisciplinar com intuito de disseminar a existência dos documentos pertinente 

aos direitos humanos, sensibilizando todos e todas acerca dos princípios norteadores dos 

direitos humanos, em especial, dignidade da pessoa humana, igualdade de direitos, 
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reconhecimento e valorização das diferenças e das diversidades e democracia na 

educação, dentre outros.

Evidentemente, a proposta em questão estende-se a todo Sistema Municipal de 

Educação, isto é, às escolas da rede privada, inserindo em seus documentos (Projeto 

Político Pedagógico, Regimento Interno) Educação em Direitos Humanos, abordando 

temas, mesmo na primeira etapa da educação básica, de modo lúdico ilustrativo dos vários 

documentos, normas que tutelam direitos, sensibilizando ainda nesta tenra idade para o 

exercício da cidadania, a fim de respeitarem as diferenças, negros, índios, idosos,  os bons 

costumes, enfim, o direito em sua plenitude.

Neste caminhar, vislumbra-se também a inserção nos componentes curriculares de 

História, Ensino Religioso e Língua Portuguesa através de leitura e interpretação de texto 

sobre tratados de direitos humanos, a exemplo do Pacto de Salamanca (direitos dos 

deficientes), bem como estudos de alguns diplomas do nosso ordenamento jurídico a fim 

de conhecê-los ainda nas faixas etárias de até 14 (catorze) anos já que significa a fase final 

do ensino fundamental e, por consequência, perceber a existências de normas protetivas 

de direito e, sobretudo  exercitar no cotidiano, tais como Declaração Universal Sobre 

Direitos Humanos, art. 5º da CRFB (direitos e garantias fundamentais), em consonância 

com o princípio da igualdade, além de o Estatuto do Idoso, ECA, Lei 11.645/08 (Cultura afro 

brasileira e indígena), dentre outros.

Imprescindível também com intuito de atender à solicitação do CNE é criar formas 

eficientes para o acompanhamento das ações desenvolvidas no SME/Manaus, ensejando 

além da inserção da temática EDH nos Projetos Políticos Pedagógicos, nos seus 

Regimentos Internos, o encaminhamento ao Conselho Municipal de Manaus de relatório 

sucintos com a descrição das ações implementadas por parte da SEMED no âmbito de 

macrossistema e nas escolas, exigência extensivas às unidades da rede privada para fins 

de apreciação do Colegiado.

5. Dos atos exarados pelo CME/Manaus a partir do advento da resolução CNE/CP n.º 

1/2012 e do parecer n.º 8/2012 acerca da política da educação em direitos humanos 

no sistema municipal de Manaus

Para fins de ilustrar as ações desenvolvidas acerca da EDH no Sistema Municipal 

de Ensino de Manaus enfatiza-se a elaboração das seguintes normas/resoluções que 

trazem em seu bojo a consolidação da tutela de direito aos grupos vulneráveis, 

discriminados socialmente, tendo como exemplo:

a) Resolução educação especial - RESOLUÇÃO N. 011/CME/2016 /  
APROVADA EM 02.06.2016 - Publicada no DOM n. 13.07.2016 - Institui novos 

procedimentos e orientações para Educação Especial, na perspectiva da Educação 

Inclusiva, no Sistema Municipal de Ensino de Manaus.

b) Resolução da História e cultura afro-brasileira e indígena – conforme Resolução 
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n. 002/CME/2011 e Leis n. 10.639/2003 e n. 11.645/2008;

c) Resolução (minuta) acerca da adoção do nome social. 
Considerando todo o exposto, verifica-se a imprescindibilidade da implementação, 

no âmbito do Sistema Municipal de Educação, da política de educação em direitos 

humanos de modo evidente, claro, seja utilizando formas transversais para abordagem do 

tema ou em determinado componente curricular já consolidado.

III- VOTO DO RELATOR

Ante o exposto, SOU DE PARECER FAVORÁVEL à aprovação do referido 

documento e da Minuta em anexo que versa sobre as diretrizes para operacionalização no 

Sistema Municipal de Ensino de Manaus da Educação em Direitos Humanos.  

Manaus, 09 de março de 2017.

Cleber de Oliveira Ferreira
Conselheiro Relator

IV- DECISÃO DA PLENÁRIA

A Plenária do Conselho Municipal de Educação de Manaus reunida nesta data 

decidiu por unanimidade, aprovar o voto do Relator.

Lucidio Rocha Santos – Conselheiro

Tiago Lima e Silva   -  Conselheiro

Paulo Sérgio Machado Ribeiro – Conselheiro

Ana Cássia Alves Cavalcante – Conselheira

Cintia Silva Ferreira dos Santos -  Conselheira

Lucas Pinheiro Bastos -  Conselheiro

Marco Aurélio Duarte de Lima -  Conselheiro

SALA DAS SESSÕES PLENÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO em 

Manaus, 09 de março de 2017.

                        

Maria das Graças Alves Cascais

Presidente do CME/Manaus
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RESOLUÇÃO Nº 001/CME/2017

APROVADA EM 09.03.2017

E s t a b e l e c e  d i r e t r i z e s  p a r a  a 
operacionalização da Educação em Direitos 
Humanos no Sistema Municipal de Ensino de 
Manaus e dá outras providências

O CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MANAUS, no uso de 

suas atribuições legais dispostas na Lei Municipal n. 377/96 e no seu Regimento Interno, 

em conformidade com a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988; a Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional n.º 9.394/96, Lei Federal n.º 13.005/14 que 

aprova o Plano Nacional de Educação-PNE; na Lei Municipal n.º 2000/15 que aprova o 

Plano Municipal de Educação-PME; considerando ainda a necessidade de estabelecer 

critérios para o Sistema Municipal de Ensino quanto à operacionalização das diretrizes 

Nacionais para a Educação em Direitos Humanos com fundamento no Parecer CNE/CP n. 

8/2012 e na Resolução CNE/CP n. 1/2012.

RESOLVE:

Art. 1º Estabelecer as Diretrizes operacionais sobre a Educação em Direitos 

Humanos (EDH) no âmbito do Sistema Municipal de Ensino de Manaus.

Art. 2º A Educação em Direitos Humanos, um dos eixos fundamentais do direito à 

educação, refere-se ao uso de concepções e práticas educativas fundadas nos Direitos 

Humanos e em seus processos de promoção, proteção, defesa e aplicação na vida 

cotidiana e cidadã de sujeitos de direitos e de responsabilidades individuais e coletivas.

§ 1º Os Direitos Humanos, internacionalmente reconhecidos como um conjunto de 

direitos civis, políticos, sociais, econômicos, culturais e ambientais, sejam eles individuais, 

coletivos, transindividuais ou difusos, referem-se à necessidade de igualdade e de defesa 

da dignidade humana.

§ 2º Cabe às instituições educacionais integrantes do Sistema Municipal de Ensino 
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de Manaus a efetivação da Educação em Direitos Humanos, implicando a adoção 

sistemática dessas diretrizes por todos(as) os(as) envolvidos(as) nos processos 

educacionais.

Art. 3º A Educação em Direitos Humanos, com a finalidade de promover a educação 

para a mudança e a transformação social, fundamenta-se nos seguintes princípios:

I - dignidade humana;

II - igualdade de direitos;

III - reconhecimento e valorização das diferenças e das diversidades;

IV - laicidade do Estado;

V - democracia na educação;

VI - transversalidade, vivência e globalidade;

VII - sustentabilidade socioambiental.

Art. 4º A Educação em Direitos Humanos como processo sistemático e 

multidimensional, orientador da formação integral dos sujeitos de direitos, articula-se às 

seguintes dimensões:

I – apreensão de conhecimentos historicamente construídos sobre direitos 

humanos e a sua relação com os contextos internacional, nacional e local;

II – afirmação de valores, atitudes e práticas sociais que expressem a cultura dos 

direitos humanos em todos os espaços da sociedade;

III - formação de uma consciência cidadã capaz de se fazer presente em níveis 

cognitivo, social, cultural e político;

IV - desenvolvimento de processos metodológicos participativos e de construção 

coletiva, utilizando linguagens e materiais didáticos contextualizados; 

V – fortalecimento de práticas individuais e sociais que gerem ações e instrumentos 

em favor da promoção, da proteção e da defesa dos direitos humanos, bem como da 

reparação das diferentes formas de violação de direitos.

Art. 5º A Educação em Direitos Humanos tem como objetivo central a formação para 

a vida e para a convivência, no exercício cotidiano dos Direitos Humanos como forma de 

vida e de organização social, política, econômica e cultural nos níveis regionais, nacionais 

e planetário.

§ 1º Este objetivo deverá orientar o Sistema Municipal de Ensino de Manaus e suas 

unidades escolares no que se refere ao planejamento e ao desenvolvimento de ações de 

Educação em Direitos Humanos adequadas às necessidades, às características 

biopsicossociais e culturais dos diferentes sujeitos e seus contextos.

§ 2º O Conselho Municipal de Educação de Manaus adotará como estratégias de 

acompanhamento das ações de Educação em Direitos Humanos a apreciação dos 

documentos norteadores das atividades pedagógicas e administrativas (PPP e 

Regimentos).

Art. 6º A Educação em Direitos Humanos, de modo transversal, deverá ser 



54

CME EM
FOCO

considerada na construção dos Projetos Político-Pedagógicos (PPP); dos Regimentos 

Escolares; dos materiais didáticos e pedagógicos; de gestão, bem como dos diferentes 

processos de avaliação.

Art. 7º A inserção dos conhecimentos concernentes à Educação em Direitos 

Humanos na organização do currículo poderá ocorrer das seguintes formas:

I - pela transversalidade, por meio de temas relacionados aos Direitos Humanos e 

tratados interdisciplinarmente;

II - como um conteúdo específico das disciplinas já existentes no currículo escolar;

III - de maneira mista, ou seja, combinando transversalidade e disciplinaridade.

§ 1º caberá à Secretaria Municipal de Educação Manaus definir a forma da 

organização e oferta da EDH, no âmbito da rede pública municipal.

§ 2º as unidades da rede privada de ensino deverão inserir nos Projetos Políticos 

Pedagógicos e em seus Regimentos Internos a forma de organização para a oferta da 

EDH.

§ 3º Poderão ser trabalhados nos componentes de História e Ensino Religioso os 

seguintes conteúdos para fins de divulgação, orientação, apropriação do conhecimento 

acerca dos documentos que trazem a temática sobre Direitos Humanos e as políticas 

existentes e protetivas, a saber:

I – Declaração Universal sobre Direitos Humanos de 1948;

II – Pacto de Salamanca que trata sobre pessoas com deficiência;

III – Direitos e Garantias Fundamentais – art. 5º e art. 6º, caput da Constituição 

Federal;

IV – Estatuto do Idoso – Lei nº 10.741, de 1º de outubro de 2003;

V – Estatuto da Criança e Adolescente – ECA Lei n. Lei 8069 de 13 de julho de 1990;

VI – História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena – Leis n. 10.632/2002 e n.11.645/08 

e Resolução do Conselho Municipal de Educação n. 002/2011;

VII – Política de Inclusão – Lei 10.146/2016 e Resolução n. 11/CME/2016 do 

Conselho Municipal de Educação.

§ 4º Caberá  Secretaria Municipal de Educação e às unidades da rede privada a à

distribuição dos conteúdos supracitados de acordo com a etapa de desenvolvimento, 

porém é necessário que a abordagem contemple todas as etapas da educação básica da 

incumbência da Rede Municipal de Ensino de Manaus e para as unidades da rede privada 

apenas a educação infantil, preferencialmente, na pré-escola. 

Art. 8º A Educação em Direitos Humanos - EDH deverá orientar a formação inicial e 

continuada de todos (as) os (as) profissionais da educação.

Art. 9º A Educação em Direitos Humanos deverá estar presente na formação inicial 

e continuada de todos (as) os (as) profissionais das diferentes áreas do conhecimento.

Art. 10 O Sistema de Ensino de Manaus, compreendendo as instituições 

educacionais, deverá fomentar e divulgar estudos e experiências bem sucedidas 
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realizados na área dos Direitos Humanos e da Educação em Direitos Humanos.

Art. 11 O Sistema de Ensino de Manaus, compreendendo as instituições 

educacionais, deverá criar políticas de produção de materiais didáticos e paradidáticos, 

tendo como princípios orientadores os Direitos Humanos e, por extensão, a Educação em 

Direitos Humanos.

Art. 12 Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação.

Manaus, 09 de março de 2017.

Maria das Graças Alves Cascais

Presidente do CME/Manaus
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PROCESSO: Nº 009/CME/2017

INTERESSADO: Secretaria Municipal de Educação

ASSUNTO: Solicitação de Alteração da Resolução nº 018/CME/2015

RELATORA: Ana Cássia Alves Cavalcante

PARECER Nº 016/CME/2017 
APROVADO EM 11/05/2017

I – HISTÓRICO

O Conselho Municipal de Educação de Manaus- CME/Manaus, no uso das 

prerrogativas que lhe confere a Lei n° 377, de 18 de dezembro de 1996, recebeu da 

Secretaria Municipal de Educação de Manaus - SEMED, oficio n. 0318/2017 – 

SEMED/GS, datado de 13 de março de 2017, assinado pela Sra. Secretária Municipal de 

Educação, Kátia Helena Serafina Cruz Schweickardt, solicitando alteração do artigo 16 

da Resolução n. 018/CME/2015, que trata da organização da Educação infantil. A 

alteração proposta trata do número de crianças em sala de referência, de acordo com a 

capacidade física e pedagógica. A solicitação sugere a adição de um novo parágrafo ao 

texto do artigo 16, com a seguinte redação:

A sala de referência deve corresponder a 1,5 m2 (um metro e meio quadro) 
por criança, de acordo com os Parâmetros Básicos de Infraestrutura para 
instituições de Educação Infantil, não sendo permitido que salas acima de 
40 m2 ultrapassem o limite de 20(vinte) crianças por turma.

Explicita-se que a  Resolução nº 018/CME/2015 define as diretrizes curriculares e 

estabelece normas para a oferta e funcionamento da Educação Infantil na Rede Pública 

Municipal de Ensino de Manaus.

A priori, a assessoria técnica deste órgão analisou a solicitação, considerando 

possível o acréscimo, pois “torna mais claro o texto, em função de limitar interpretações 

contrárias ao registrado” e por oportuno, sugere atualizações em outros aspectos do texto.

II – PARECER

A iniciativa da SEMED em acrescentar um novo parágrafo ao artigo 16 da resolução 

supramencionada, é absolutamente adequado, pois reforça o entendimento de que a 

qualidade do ensino perpassa pelo número de alunos agrupados em salas de aulas.
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A Lei nº 9.394/96 – LDBEN, trata dos padrões de qualidade em dois momentos, no 

Título II, ao determinar os princípios e fins da educação nacional, assegura no artigo 3º, IX, 

“ ” e também no Título III, ao delimitar o direito à educação e garantia de padrão de qualidade

o dever de educar, diz:

Art. 4º O dever do Estado com educação escolar pública será efetivado 
mediante a garantia de:
IX – padrões mínimos de qualidade de ensino, definidos como a variedade 
e quantidade mínimas, por aluno, de insumos indispensáveis ao 
desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem. 

Nesse sentido, o Ministério de Educação - MEC publicou documentos orientadores, 

tais como Parâmetros Nacionais de Qualidade para a Educação Infantil e Parâmetros 

Básicos de Infra-Estrutura para Instituições de Educação Infantil, documentes estes, que 

norteiam as políticas de educação infantil para os municípios e da qual fundamentou a 

solicitação de acréscimo à resolução pela SEMED.

Por sua vez, o Plano Municipal de Educação do Município de Manaus – PME, possui 

metas estruturantes para a garantia do direito à educação básica  expressa com qualidade

na meta 1:

Universalizar, até 2016, a educação infantil na pré-escola para as crianças 
de quatro a cinco anos de idade e ampliar a oferta de educação infantil em 
creches, de forma a atender, no mínimo, cinqüenta por cento das crianças 
de até três anos até a o fim da vigência deste PME. 

Para garantir essa educação com qualidade, encontra-se as Estratégia 1.14 e 1.15 

que visam:

1.14 Preservar as especificidades da educação infantil na organização do 
sistema municipal de educação, garantindo o atendimento da criança de 
zero a cinco anos de idade em estabelecimentos que atendam a 
parâmetros nacionais de qualidade e articulação com a etapa escolar 
seguinte, visando ao ingresso do aluno de seis anos no ensino 
fundamental.
1.15 Aplicar a proposta curricular da educação infantil, considerando a 
ressalva da resolução 008/2010/CME, que limita a, no máximo, vinte 
crianças por sala de aula na pré-escola.

No atendimento a solicitação, o artigo 16 passa a conter dois parágrafos:

Art. 16 - A organização da Educação Infantil, nas fases Creche e Pré-Escola 

respeitará o número de crianças por turma:

I - creche:

a) maternal I: 1 (um ano de idade) – 6 (seis) a 8 (oito) crianças por professor;

b) maternal II: 2 (dois anos de idade) – 6 (seis) a 8 (oito) crianças por professor;

c) maternal III: 3 (três anos de idade) –15 (quinze) crianças por professor.
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II – Pré-escola:

a)1º Período: 4 (quatro anos de idade) – 20 (vinte) crianças por professor;

b) 2º Período: 5 (cinco anos de idade) – 20 (vinte) crianças por professor.

§ 1º A sala de referência deve corresponder a 1,5 m2 (um metro e meio quadrado) 

por criança, de acordo com os Parâmetros Básicos de Infraestrutura para instituições de 

Educação Infantil, não sendo permitido que salas acima de 40 m2 ultrapassem o limite de 

20 (vinte) crianças por turma”. ( )Acréscimo

§ 2º As turmas com crianças com deficiência serão organizadas, em conformidade 

com a Resolução n. 011/CME/2016. (Alteração da Resolução)

Após análise conclui-se que, a  deve ser alterada para: EMENTA

Dá nova redação à Resolução N. 018/CME/2015, que define as diretrizes 
curriculares e estabelece normas para a oferta e funcionamento da 
Educação Infantil na Rede Pública Municipal de Ensino de Manaus.

No que se refere aos , substituir a Resolução Nº 06/CME/2010, CONSIDERANDOS

pela Resolução Nº 05/CME/2016, que estabelece normas, diretrizes e princípios 

aplicáveis a Educação Básica no Sistema Municipal de Ensino de Manaus a partir do 

regime instituído pela Lei nº 9.394/96- LDBEN e acrescentar a Lei n° 2.000, de 24 de Junho 

de 2015, que aprova o Plano Municipal de Educação do Município de Manaus e dá outras 

providências, bem como atualizar o número do processo, parecer e conselheiro relator.

No , deve-se atualizar as citações, substituindo a Resolução Nº CORPO DO TEXTO

010/CME/2011, pela Resolução Nº 011/CME/2016, que institui novos procedimentos e 

orientações para a Educação Especial, na perspectiva da Educação Inclusiva, no Sistema 

Municipal de Ensino e Resolução Nº 002/CME/2014 pela Resolução Nº 002/CME/2016, 

que aprova a Proposta Pedagógica - Curricular da Educação Infantil da Rede Pública 

Municipal de Ensino/SEMED.

No que tange, às , deve ser DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

acrescentado novo artigo revogando a Resolução nº 018/CME/2015.

Diante do exposto, apresenta-se anexo aos autos do processo nº 009/17 - 

CME/Manaus, Minuta de alteração da nova Resolução.

III – VOTO DA RELATORA

Nos termos deste Parecer, julgo o acréscimo de um parágrafo ao art. 16 da 

Resolução n. 018/CME/2015, que trata da organização da Educação infantil, bem como 

sua atualização às normas vigentes.

Assim, interpreto a iniciativa da Secretaria Municipal de Educação - SEMED e 

atualizações observadas pela assessoria técnica deste órgão, manifestando-me favorável 

a elas.
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Manaus, 11 de maio de 2017.

Ana Cássia Alves Cavalcante

Conselheira Relatora

IV – DECISÃO DA PLENÁRIA

A Plenária do Conselho Municipal de Educação de Manaus reunida nesta data 

decidiu por unanimidade, aprovar o voto da Relatora.

Lucídio Rocha Santos – Conselheiro

Tiago Lima e Silva – Conselheiro

Paulo Sérgio Machado Ribeiro – Conselheiro

Cintia Silva Ferreira dos Santos – Conselheira

Cleber de Oliveira Ferreira – Conselheiro

Lucas Pinheiro Bastos – Conselheiro

Marco Aurélio Duarte de Lima - Conselheiro

SALA DAS SESSÕES PLENÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO em 

Manaus, 11 de maio de 2017.

Maria das Graças Alves Cascais

Presidente do CME/Manaus
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RESOLUÇÃO Nº 007/CME/2017

APROVADA EM 11/05/2017

D á  n o v a  r e d a ç ã o  à  R e s o l u ç ã o  n º 
018/CME/2015 que define as diretrizes 
curriculares e estabelece normas para a oferta 
e funcionamento da Educação Infantil na Rede 
Pública Municipal de Ensino de Manaus

A PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MANAUS, no uso das 

atribuições legais, conferidas pela Lei nº. 377, de 18.12.1996 e alterada pelas Leis nº. 528, 

de 07.04.2000 e nº. 1.107, de 30.03.2007;

CONSIDERANDO a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, Art. 205 a 

214;

CONSIDERANDO o que dispõe a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional Nº 

9394/96 com suas alterações;

CONSIDERANDO a Lei Nº 8.069, de 13 de julho de 2000 que dispõe sobre o Estatuto da 

Criança e do Adolescente e dá outras providências;

CONSIDERANDO a Resolução Nº 05/CNE/CEB de 17 de dezembro de 2009 que fixa as 

Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil;

CONSIDERANDO a Resolução Nº 005/CME/2016 que estabelece normas, diretrizes e 

princípios aplicáveis a Educação Básica no Sistema Municipal de Ensino de Manaus a 

partir do regime instituído pela lei nº 9394/96 – LDBEN;

CONSIDERANDO a Lei Nº 13.005, de 25 de junho de 2014 que aprova o Plano Nacional 

de Educação – PNE e dá outras providências;

CONSIDERANDO a Lei Nº 2.000, de 24 de junho de 2015 que aprova o Plano Municipal de 

Educação do Município de Manaus – PME e dá outras providências;

CONSIDERANDO o Processo n. 009/CME//2017, de interesse da Secretaria Municipal de 

Educação;

CONSIDERANDO o Parecer n. 016/2017- CME/MANAUS da lavra da Conselheira Ana 

Cássia Alves Cavalcante, aprovado em Sessão Ordinária do dia 11.05.2017.
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RESOLVE

Art. 1º Definir as Diretrizes Curriculares e estabelecer normas para a oferta e 

funcionamento da Educação Infantil na Rede Pública Municipal de Ensino de Manaus.

DOS DIREITOS, PRINCÍPIOS E FINS DA EDUCAÇÃO INFANTIL 

Art. 2º O dever do Estado com a Educação Escolar Pública será efetivada mediante 

a garantia de:

I – educação básica e obrigatória e gratuita dos quatro aos dezessete anos de idade;

II – educação Infantil gratuita às crianças de até 5 (cinco) anos e 11 (onze) meses de 

idade.

Art. 3º A Educação Infantil da Rede Pública Municipal de Ensino de Manaus, tem por 

finalidade o desenvolvimento integral da criança até 5 (cinco) anos e 11 (onze) meses de 

idade, em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social, garantindo a 

indissociabilidade do cuidar/educar, complementando a ação da família e da comunidade 

e respeitando os princípios éticos, políticos e estéticos.

DOS OBJETIVOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL

Art. 4º São objetivos da Educação Infantil:

I – garantir a criança acesso a processos de apropriação, renovação e articulação 

de conhecimentos e aprendizagens de diferentes linguagens, assim como o direito à 

proteção, à saúde, à liberdade, à confiança, ao respeito, à dignidade, à brincadeira, á 

convivência e à interação com outras crianças;

II - proporcionar condições adequadas que possibilitem o bem estar e o 

desenvolvimento integral da criança em seus diversos aspectos;

III - ampliar experiências e estimular o interesse da criança pelo processo de 

desenvolvimento do ser humano, da natureza e da sociedade;

IV - fortalecer o acompanhamento e monitoramento do acesso e permanência das 

crianças na Educação Infantil, em especial os beneficiários de programas de transferência 

de renda;

V - oferecer às crianças um ambiente propício ao seu bem-estar, sua dignidade, 

resguardando-as de qualquer tratamento desumano ou constrangedor;

VI- valorizar as peculiaridades de cada criança, atendendo a todos na escola, 

incorporando a diversidade, sem nenhum tipo de distinção.

§ 1º Fomentar a oferta do atendimento educacional especializado às crianças com 
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deficiência, transtorno do espectro autista e altas habilidades ou superdotação;

§ 2º Promover o atendimento às crianças do campo, das comunidades indígenas e 

quilombolas na Educação Infantil.

Art. 5º Para atingir seus objetivos, as Unidades de Educação Infantil da Rede 

Municipal de Manaus deverão promover a integração da família, fortalecendo-a como 

elemento que exerce influência fundamental no desenvolvimento da criança, bem como 

favorecer a inserção de sua ação na comunidade.

DA OFERTA

Art. 6º A Educação Infantil será oferecida em creches e pré-escolas, as quais se 

caracterizam como espaços institucionais não domésticos que constituem 

estabelecimento educacional público que educa e cuida de crianças até 5 (cinco) anos e 11 

(onze) meses de idade, no período diurno, em jornada integral ou parcial, instituídos e 

supervisionados pela Secretaria Municipal de Educação de Manaus e pelo Conselho 

Municipal de Educação de Manaus, no que lhe couber:

I - creches, ou entidades equivalentes, para crianças de até 3 (três) anos de idade;

II - pré-escola, para crianças de 4 (quatro) a 5 (cinco) anos e 11 (onze) meses de 

idade.

Art. 7º O Poder Público Municipal deverá garantir a oferta de educação infantil 

pública, gratuita e de qualidade, sem requisito de seleção.

Art. 8º As vagas nas creches municipais e pré-escolas devem ser oferecidas 

próximas às residências das crianças.

Art. 9º A frequência na creche não é pré-requisito para a matrícula na pré-escola, 

assim como a frequência na pré-escola não é pré-requisito para a matrícula no ensino 

fundamental.

Art. 10 Deve ser garantida a matrícula e a permanência das crianças com 

deficiência, transtorno do espectro autista e altas habilidades / superdotação nas Unidades 

de Educação Infantil da Rede Municipal de Manaus.

Art. 11 É obrigatória a matrícula na Educação Infantil de crianças que completam 4 

(quatro) ou 5 (cinco) anos e 11 (onze) meses até o dia 31 de março do ano em que ocorrer a 

matrícula.

Art. 12 As crianças que completam 6 (seis) anos após o dia 31 de março devem ser 

matriculadas na Educação Infantil.

Art. 13 As crianças com deficiência serão atendidas em observância aos 

procedimentos e orientações estabelecidos na Resolução nº 011/CME/2016.

DA ORGANIZAÇÃO E DO FUNCIONAMENTO
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Art. 14 A organização e funcionamento das Unidades de Educação Infantil da Rede 

Municipal de   Manaus, dar-se-á em:

I - Creches Municipais ou entidades equivalentes;

II - Centros Municipais de Educação Infantil – CMEIs.

Art. 15 As Unidades de Educação Infantil, nas fases Creche e Pré-Escola 

obedecerão ao Calendário Escolar oficial da Secretaria Municipal de Educação – SEMED, 

em conformidade com o artigo 31 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – 

LDBEN.

Art. 16 A organização da Educação Infantil, nas fases Creche e Pré-Escola 

respeitará o número de crianças por turma:

I - creche:

a) maternal I: 1 (um ano de idade) – 6 (seis) a 8 (oito) crianças por professor;

b) maternal II: 2 (dois anos de idade) – 6 (seis) a 8 (oito) crianças por professor;

c) maternal III: 3 (três anos de idade) – 15 (quinze) crianças por professor.

II - Pré-escola:  

a) 1º Período: 4 (quatro anos de idade) – 20 (vinte) crianças por professor;

b) 2º Período: 5 (cinco anos de idade) – 20 (vinte) crianças por professor.

§ 1º A sala de referência deve corresponder a 1, 5 m² (um metro e meio quadrado) 

por criança, de acordo com os Parâmetros Básicos de Infraestrutura para Instituições de 

Educação Infantil, não sendo permitido que salas acima de 40 m² ultrapassem o limite de 

20 (vinte) crianças por turma;

§ 2º As turmas com crianças com deficiência serão organizadas, em conformidade 

com a Resolução nº 011/CME/2016.

Art. 17 O espaço físico escolar deve garantir que todas as crianças que nele 

transitam, inclusive aquelas com deficiência, transtorno do espectro autista e altas 

habilidades/ superdotação, tenham assegurados o direito á saúde, proteção, descanso, 

interação, conforto, higiene e aconchego.

DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL E ADMINISTRATIVA

Art. 18 A organização das Unidades de Educação Infantil da Rede Municipal de 

Manaus, deve atender as necessidades socioeducacionais, com estrutura física 

adequada, recursos materiais e humanos.

Art. 19 A organização pedagógica e administrativa das Unidades de Educação 

Infantil da Rede Municipal de Manaus abrange:

I - órgão colegiado: Conselho Escolar;

II- direção;

III - pedagogo;

IV - pessoal docente;
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V- pessoal administrativo;

VI - serviço de secretaria escolar;

VII - serviços complementares de apoio pedagógico.

§ 1º O Corpo Docente deve ser composto por professores devidamente habilitados, 

em consonância com a legislação vigente, inclusive para o atendimento do componente 

curricular Educação Física.

§ 2º Para as Creches Municipais incluem-se técnicos de enfermagem, assistente 

social e lactarista.

§ 3º O Pessoal Administrativo abrange o auxiliar administrativo, auxiliar de serviços 

gerais e manipuladores de alimentos. 

Art. 20 O funcionamento das Unidades de Educação Infantil da Rede Municipal de 

Manaus dar-se-á no mínimo, quatro horas diárias para o turno parcial e de sete horas para 

a jornada integral.

DA ORGANIZAÇÃO PEDAGÓGICA

Art. 21 As Unidades de Educação Infantil da Rede Municipal de Manaus deverão 

elaborar e executar sua Proposta Pedagógica ou Projeto Político Pedagógico e Regimento 

Escolar e executar a Proposta Pedagógico-Curricular/SEMED.

Art. 22 Na elaboração e execução da Proposta Pedagógico-Curricular devem estar 

definidos, respeitados e acatados os princípios éticos, políticos e estéticos para que as 

crianças e suas famílias sejam incluídas em uma vida cidadã, sendo sujeitos ativos, 

inteirados a um meio, na construção do conhecimento e de valores:

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.

Art. 23 As Unidades de Educação Infantil da Rede Municipal de Manaus seguirão a 

Proposta Pedagógico - Curricular de Educação infantil da SEMED, como documento 

norteador para subsidiar as práticas cotidianas, respeitando as singularidades 

pedagógicas de cada unidade de ensino. 

Art. 24 A Proposta Pedagógica ou Projeto Político Pedagógico é o plano orientador 

das ações das Unidades de Educação Infantil da Rede Municipal de Manaus e define as 

metas que se pretende para a aprendizagem e o desenvolvimento das crianças que nela 

são educadas e cuidadas, é elaborado num processo coletivo, com participação da 

direção, dos professores e da comunidade escolar.

Art. 25 O Regimento Escolar como instrumento legal, resultante de uma construção 



65

CME EM
FOCO

coletiva, deve regulamentar a organização administrativa, didático-pedagógica e 

disciplinar da unidade de ensino infantil, reconhecendo as relações dos sujeitos envolvidos 

no processo educativo. 

Art. 26 O Projeto Político Pedagógico e Regimento Escolar devem estar em 

consonância com as concepções da Proposta Pedagógico - Curricular da SEMED e 

legislação educacional vigente.

Parágrafo único O Regimento Escolar das unidades de ensino infantil deverá ter 

como parâmetro o Regimento Geral das Unidades de Ensino da Rede Pública Municipal de 

Manaus.

DO CURRÍCULO

Art. 27 O Currículo da Educação Infantil deve atender ao que dispõe a Lei n. 

9.394/96 – LDBEN, a Resolução nº 005/CNE/CEB/2009, que fixa as Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a Educação Infantil – DCNEI.

Art. 28 As práticas pedagógicas que compõem a proposta curricular da Educação 

Infantil devem ter como eixos norteadores as interações e a brincadeira, garantindo 

experiências que:

I - promovam o conhecimento de si e do mundo por meio da ampliação de 

experiências sensoriais, expressivas, corporais que possibilitem movimentação ampla, 

expressão da individualidade e respeito pelos ritmos e desejos da criança;

II - favoreçam a imersão das crianças nas diferentes linguagens e o progressivo 

domínio por elas de vários gêneros e formas de expressão: gestual, verbal, plástica, 

dramática e musical;

III - possibilitem às crianças experiências de narrativas, de apreciação e interação 

com a linguagem oral e escrita, e convívio com diferentes suportes e gêneros textuais orais 

e escritos;

IV - recriem, em contextos significativos para as crianças, relações quantitativas, 

medidas, formas e orientações espaço-temporais;

V - ampliem a confiança e a participação das crianças nas atividades individuais e 

coletivas;

VI - possibilitem situações de aprendizagem mediadas para a elaboração da 

autonomia das crianças nas ações de cuidado pessoal, auto-organização, saúde e bem-

estar;

VII - possibilitem vivências éticas e estéticas com outras crianças e grupos culturais, 

que alarguem seus padrões de referência e de identidades no diálogo e reconhecimento 

da diversidade;

VIII - incentivem a curiosidade, a exploração, o encantamento, o questionamento, a 

indagação e o conhecimento das crianças em relação ao mundo físico e social, ao tempo e 
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à natureza;

IX - promovam o relacionamento e a interação das crianças com diversificadas 

manifestações de música, artes plásticas e gráficas, cinema, fotografia, dança, teatro, 

poesia e literatura;

X - promovam a interação, o cuidado, a preservação e o conhecimento da 

biodiversidade e da sustentabilidade da vida na Terra, assim como o não desperdício dos 

recursos naturais;

XI - propiciem a interação e o conhecimento pelas crianças das manifestações e 

tradições culturais brasileiras;

XII - possibilitem a utilização de gravadores, projetores, computadores, máquinas 

fotográficas, e outros recursos tecnológicos e midiáticos.

Parágrafo único Na construção das propostas pedagógicas da educação infantil, 

deve-se assegurar as especificidades da criança com deficiência, as crianças do campo, 

das comunidades indígenas e quilombolas, conforme o prescrito na Resolução CNE/CEB 

nº 05/2009, que fixa as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil. 

DA AVALIAÇÃO

Art. 29 A avaliação dar-se-á mediante acompanhamento e registro do 

desenvolvimento das crianças, sem o objetivo de seleção, promoção ou classificação.

Art. 30 O registro do desenvolvimento da criança da Educação Infantil será 

realizado trimestralmente por meio de pareceres e fichas preestabelecidas e devidamente 

orientadas pela SEMED.

Parágrafo único O registro do desenvolvimento da criança será realizado no 

Caderno de Registro, na Ficha de Avaliação do Processo de Desenvolvimento Infantil e no 

Parecer Descritivo.

Art. 31 O controle de frequência é uma competência das unidades de ensino infantil, 

sendo que para a pré-escola será exigido a frequência mínima de 60% (sessenta por 

cento) do total de horas:

I - As unidades de ensino farão o controle de frequência mediante Diário de Classe 

específico da Educação Infantil, com registros no SIGEAM até 5 (cinco) dias após o 

término do trimestre;

II - Os pais ou responsáveis deverão zelar pela frequência da criança no 

estabelecimento de ensino, cabendo à unidade escolar o controle e a comunicação da 

infrequência à autoridade competente.

Parágrafo único As crianças da pré-escola que não obtiverem o percentual mínimo 

de frequência exigida em lei, não terão direito à rematrícula automática.

Art. 32 A frequência das crianças beneficiárias dos programas de transferência de 

renda, será acompanhada e monitorada pela unidade de ensino com a colaboração das 
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famílias, assegurando a permanência no programa.

Art. 33 O planejamento escolar dar-se-á em conformidade com a Proposta 

Pedagógica da Educação Infantil aprovada pela Resolução nº 002/CME/2016, a cada 

trinta dias letivos, com a reserva do dia específico e também um dia após cada trimestre, 

para a finalização do preenchimento dos instrumentos de avaliação do desenvolvimento 

da criança.

Parágrafo único As datas do planejamento e do preenchimento dos instrumentos 

de avaliação, está devidamente explicitada no Calendário Escolar da Educação Infantil.

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 34 As Unidades de Educação Infantil da Rede Municipal, na data da publicação 

desta Resolução, deverão adequar-se às suas disposições.

Art. 35 As exigências desta Resolução serão observadas periodicamente, quando 

das visitas in loco nas Unidades de Educação Infantil pela Secretaria Municipal de 

Educação e Conselho Municipal de Educação de Manaus.

Art. 36 O prazo máximo para as devidas adequações será de 1 (um) ano, não 

podendo ser prorrogado.

Art. 37 A Secretaria Municipal de Educação poderá baixar instruções 

complementares necessárias ao cumprimento desta Resolução.

Art. 38 Os casos omissos serão estudados e esclarecidos em sessão plenária do 

Conselho Municipal de Educação de Manaus que, após análise, se necessário, baixará 

Resolução complementar.

Art. 39 Fica revogada a Resolução nº 018/CME/2015.

Art. 40 Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, no Diário Oficial 

do Município de Manaus.

SALA DAS SESSÕES PLENÁRIAS DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, em 

Manaus, 11 de maio de 2017.

Maria das Graças Alves Cascais

Presidente do CME/Manaus
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PROCESSO: Nº 089/CME/2016

INTERESSADO: Secretaria Municipal de Educação

ASSUNTO: Diretriz Pedagógica para Educação do Campo da Rede Municipal de     

Ensino de Manaus

RELATOR: Cleber de Oliveira Ferreira

PARECER Nᵒ 028/CME/2017

APROVADO EM 22/06/2017

I – HISTÓRICO

A Secretaria Municipal de Educação de Manaus – SEMED/DEGE, mediante o 

Departamento de Gestão Educacional (DEGE), mediante Memo n. 098/2016, datado do 

dia 10/11/2016, encaminhou a este egrégio Conselho Municipal de Educação-

CME/Manaus, o documento “Diretriz Pedagógica para Educação do Campo na Rede 

Pública Municipal de Ensino de Manaus”, de acordo com solicitação da Divisão de Ensino 

Fundamental-DEF/SEMED com vistas à apreciação deste colegiado sobre as orientações 

pedagógicas norteadores contidas nas diretrizes.

Explicita-se que a SEMED/Manaus, mediante o encaminhamento do referido 

documento, visa estabelecer a organização pedagógica de modo a responder as reais 

necessidades das escolas situadas em área rural e, desse modo, fazer cumprir as metas e 

objetivos estabelecidos no Plano Nacional de Educação (PNE 2014/2024), no Plano 

Municipal de Educação (PME 2015) e no Programa Nacional de Educação do Campo 

(PRONACAMPO-2013).

No âmbito da Secretaria, esse processo foi instituído no ano de 2015 com a 

formação do Comitê Municipal de Educação do Campo, objetivando a elaboração de uma 

Proposta Pedagógica que pudesse abarcar as especificidades referentes aos processos 

pedagógicos das escolas situadas em área rural e, que pudesse ser, resultante de uma 

escuta democrática dos sujeitos envolvidos na educação das escolas do campo, 

entendidas como escolas das florestas e dos rios da Amazônia.

Vale mencionar que as especificidades incluem o atendimento pedagógico desde a 

Educação Infantil (faixa etária escolar nas fases Creche e Pré-escola, Ensino Fundamental 

(turmas multisseriadas nos anos iniciais; projeto de educação itinerante nos anos finais), 

Educação de Jovens e Adultos (1º e 2º segmentos) e demais modos regulares de 
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atendimento aos estudantes da área rural.

O Comitê foi composto por representantes de diversos setores da SEMED/Manaus, 

tendo como presidente a diretora do Departamento de Gestão Educacional (DEGE) e na 

coordenação dos trabalhos a representante da Divisão de Ensino Fundamental-

DEF/SEMED. Com a finalidade de obter dados e informações acerca das reais 

necessidades educacionais da população rural, o Comitê organizou momentos de escuta 

democrática dos sujeitos envolvidos na educação do campo. As consultas prévias, foram 

denominadas de pré-fóruns.

Os pré-fóruns ocorreram nas comunidades da Zonas Rural Ribeirinha (rios Negro e 

Amazonas) e da zona Rural Rodoviária (BR 174 e AM 010), no mês de junho de 2016. 

Ocasião em que foi possível contar com a participação de todos os profissionais das 

escolas, dos representantes da SEMED, dos representantes das comunidades e dos 

membros do Comitê, culminando com a realização do I Fórum Municipal de Educação do 

Campo, realizado no dia 10 de agosto de 2016. Portanto, o referido documento é resultante 

de todo processo supramencionado.

1.  Da análise e dos fundamentos 
A análise documental teve por base as normas educacionais vigente, LDBEN n.º 

9394/1996, pareceres e resoluções do Conselho Nacional de Educação e resoluções do 

Conselho Municipal de Educação de Manaus.

A Educação do Campo encontra respaldo no artigo 28 da Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação Nacional que versa que:

Art. 28 Na oferta de educação básica para a população rural, os sistemas 
de ensino promoverão as adaptações necessárias a sua adequação às 
peculiaridades da vida rural e de cada região, especialmente:
I – conteúdos curriculares e metodologias apropriadas as reais 
necessidades e interesses dos alunos da zona rural;
II – organização escolar própria, incluindo adequação do calendário 
escolar e fases do ciclo agrícola e as condições climáticas;
III – adequação a natureza do trabalho na zona rural.

Segundo as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental (Parecer 

CNE/CEB nº 11/2010 e resolução CNE/CEB nº 07/2010), a Educação do Campo, tratada 

como educação rural na legislação brasileira, incorpora os espaços da floresta, da 

pecuária, das minas e da agricultura e se estende também aos espaços pesqueiros, 

caiçaras, ribeirinhos e extrativistas...

De acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Básica 

(Parecer CNE/CEB nº 07/2010 e Resolução CNE/CEB nº 04/2010):

[...] a educação para a população rural está prevista no artigo 28 da LDB, 
em que ficam definidas, para atendimento à população rural. Adaptadas 
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necessárias às peculiaridades da vida rural e de cada região, definindo 
orientações para três aspectos essenciais à organização da ação 
pedagógica: os conteúdos curriculares e metodologias apropriadas; a 
organização escolar própria e a adequação à natureza do trabalho na zona 
rural.

As Diretrizes Operacionais para a Educação Básica nas Escolas do Campo 

(Parecer CNE/CEB nº 36/1000 e Resolução CNE/CEB nº 1/2002):

[...] com base na legislação educacional, constituem um conjunto de 
princípios e de procedimentos que visam adequar o projeto institucional 
das escolas do campo às Diretrizes Curriculares Nacionais para a 
Educação Indígena, a Educação Profissional de Nível Técnica e a 
Formação de Professores em Nível Médio na modalidade Normal.

Ainda conforme disposto no Regimento Geral das Unidades de Ensino da SEMED, 

art. 68 da Resolução nº 038/CME/2015, in verbis:

[...] com base na legislação educacional, constituem um conjunto de 
princípios e de procedimentos que visam adequar o projeto institucional 
das escolas do campo às Diretrizes Curriculares Nacionais para a 
Educação Indígena, a Educação Profissional de Nível Técnica e a 
Formação de Professores em Nível Médio na modalidade Normal.

Dos aspectos relevantes contidos no documento destacamos os seguintes:

a) : descrição das reais necessidades da SEMED no direcionamento Apresentação

do trabalho proposto para a Educação do Campo; contextualização de todo processo de 

escuta e diálogo mediante os pré-fóruns e o I Fórum Municipal de Educação do Campo; 

processo de estruturação e formatação do documento com a participação dos diversos 

setores da Secretaria;

b) : foi Projeto de Educação Itinerante (Ensino Fundamental – anos iniciais)

contemplada a trajetória legal do projeto implementado pela SEMED desde o ano de 2003, 

sendo posteriormente reestruturado em razão dos desafios e entraves de 

operacionalização; o projeto atende especificamente as comunidades da área rural 

ribeirinha; atualmente encontra-se em pleno funcionamento com planejamento de 

atividades disciplinares de modo trimestral, semestral e anual, conforme a possibilidade de 

lotação de professores especialistas e o quantitativo de estudantes na comunidade.

c) : a organização pedagógica das Base Nacional Comum e Parte Diversificada

escolas do campo e a organização das escolas da área urbana no que tange aos 

componentes curriculares e conteúdos programáticos (Estrutura Curricular e Proposta 

Curricular do Ensino Fundamental de 9 anos, com inclusão do Bloco Pedagógico – 1º ao 3º 

ano); o sistema avaliativo é bimestral para o Ensino Fundamental e trimestral para 

Educação Infantil;
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d) : A Fundamentos e Orientações da Divisão do Ensino Fundamental (DEF)

DEF conjuntamente com a DDZ Rural vem buscando desenvolver um trabalho que implica 

em considerar os sujeitos do campo, as características e peculiaridades, o caráter 

diversificado da Educação do Campo, nos quais verifica-se que as modalidades e as 

especificidades metodológicas são trabalhadas de forma singular. Nesse contexto, as 

turmas multisseriadas foram organizadas de modo a atender dentro de suas 

possibilidades reais, classes com estudantes do Ensino Fundamental 1º ao 3º ano e 

classes com estudantes do 4º e 5º ano.  é um O diário da classe multisseriada

instrumento legal de registro das atividades pedagógicas docentes, que fora elaborado 

para atender as turmas com multisseriação, o qual objetiva facilitar o trabalho docente em 

diferentes aspectos; o  é outro fator diferencial nas escolas do campo. calendário escolar

Atualmente, as escolas da área ribeirinha situadas na calha do Rio Negro, adotam um 

calendário escolar específico, compreendendo um período entre janeiro a outubro, em 

razão das situações de vazante e enchentes dos rios que afetam diretamente o acesso a 

diversas escolas e, consequentemente, o período de aulas e o trabalho pedagógico 

referente à aplicabilidade do currículo;

e) : A educação integral nas escolas do campo se concretiza Educação Integral

como uma nova organização pedagógica e curricular, na busca de melhorias na formação 

humana dos estudantes. Atualmente, está sendo introduzida no sistema essa nova 

concepção de educação integral, sendo organizada para atender estudantes de acordo 

com o tempo e concepção de educação em algumas escolas situadas em área rural. 

II – DO PARECER 

Após análise do documento da Diretriz Pedagógica para Educação do Campo na 

Rede Pública Municipal de Ensino de Manaus, constatou  a necessidade de alterações -se

no corpo do documento. Dentre essas alterações, destacamos a necessidade de revisar a 

organização dos capítulos, sugerindo que alguns tópicos fiquem em folhas separadas para 

uma melhor visualização e apontamento, como os objetivos, tanto gerais, quanto 

específicos. A missão, visão e valores em página própria. A separação da base legal em um 

tópico a parte e, por fim, o marco referencial. Acreditamos ser importante essa organização 

para que se torne mais claro e perceptível a importância de cada um deles.

Quatro departamentos foram fundamentais na construção desse documento, tanto 

que eles são não apenas citados, como os programas e projetos que fazem parte da 

proposta estão ligados a eles, DAGE, DEF, DAM, DDPM. Nesse sentido, é importante que 

as divisões venham logo após o tópico do Marco referencial e que os projetos sejam 

citados do mais relevante ou principal projeto dentro do seu respectivo departamento. Da 

forma que está construído, há um ir e vir nos projetos entre os departamentos o que pode 

confundir o leitor em saber qual departamento é responsável por determinado projeto.

É preciso que o documento reveja a utilização das resoluções do Conselho 
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Municipal de Educação - CME como referência na construção do seu texto, em especial a 

resolução que trata da Educação Especial. Em se tratando das referências é muito 

importante que as referências bibliográficas citadas estejam de acordo com o autor e título, 

e os que não estão devidamente citados no texto não devem fazer parte das referências 

bibliográficas no trabalho, esse ponto é muito importante que seja revisado em todo 

documento.

O documento faz referência a uma organização social parceira em uma de suas 

ações, no caso o Programa de Correção de Fluxo. É evidente que parcerias são 

importantes, porém a proposta está para além de eventuais parcerias, logo não é 

interessante a citação de organizações, sejam públicas ou privadas, na diretriz. A 

Resolução do CME/Manaus que trata do Programa de Correção de Fluxo não faz menção 

a nenhuma instituição parceira, assim recomendo a retirada do nome da instituição, no 

caso o Instituto Airton Senna – IAS, e mantenha especificamente, o nome do programa.

Por fim, importante a inclusão da lista de abreviaturas e siglas, além de fazer a 

devida referência aos quadros no corpo do texto e um capítulo de conclusão dos trabalhos.

Face ao exposto e considerando a necessidade da Secretaria Municipal de 

Educação (SEMED/Manaus) em estabelecer processos de organização pedagógica que 

responda as reais necessidades das escolas situadas em área rural, no afã de cumprir as 

metas estabelecidas no Plano Nacional de Educação (PNE 2014/2024) e Plano Municipal 

de Educação (PME 2015).

Considerando também o atendimento ao estabelecido na legislação educacional 

vigente relativo à matéria, bem como as orientações técnicas repassadas pela assessoria 

deste órgão.

Considerando todo o exposto, verifica-se a imprescindibi l idade da 

operacionalização nas unidades de ensino pertencentes à Zona Rural Rodoviária e 

Ribeirinha do município de Manaus, no âmbito do Sistema Municipal de Educação, das 

orientações pedagógicas norteadores contidas na diretriz.

III – VOTO DO RELATOR

Ante o exposto,  à aprovação do documento que SOU DE PARECER FAVORÁVEL

versa sobre as diretrizes para operacionalização na Rede Pública Municipal de Ensino de 

Manaus da Educação do Campo, bem como as ações articuladas pelos departamentos e 

divisões da SEMED/Manaus para a construção e viabilização do mesmo.  

Manaus, 22 de junho de 2017.

Cleber de Oliveira Ferreira

Conselheiro Relator
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IV – DECISÃO DA PLENÁRIA

A Plenária do Conselho Municipal de Educação de Manaus reunida nesta data 

decidiu por unanimidade, aprovar o voto do Relator.

Lucidio Rocha Santos – Conselheiro

Tiago Lima e Silva    -  Conselheiro

Paulo Sérgio Machado Ribeiro   -  Conselheira

Cintia Silva Ferreira dos Santos – Conselheira

Ana Cássia Alves Cavalcante -  Conselheira

Lucas Pinheiro Bastos -  Conselheiro

Marco Aurélio Duarte de Lima -  Conselheiro

SALA DAS SESSÕES PLENÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO em 

Manaus, 22 de junho de 2017.

Maria das Graças Alves Cascais

Presidente do CME/Manaus
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RESOLUÇÃO N. 014/CME/2017

APROVADA EM 22.06.2017

A PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MANAUS, no uso das 

atribuições legais, conferidas pela Lei nº. 377, de 18.12.1996 e alterada pelas Leis nº. 528, 

de 07.04.2000 e nº. 1.107, de 30.03.2007.

CONSIDERANDO PNE  as metas estabelecidas no Plano Nacional de Educação (

2014/2024 PME 2015) e Plano Municipal de Educação ( ).

CONSIDERANDO o teor do Processo Nº 089/CME/2016, que trata da Diretriz Pedagógica 

para Educação do Campo da Rede Municipal de Ensino de Manaus.

CONSIDERANDO o Parecer Nº 028/2017-CME/MANAUS da lavra do Conselheiro Cleber 

de Oliveira Ferreira e a Decisão Plenária aprovada em Sessão Ordinária do dia 

22.06.2017.

RESOLVE

Art. 1º APROVAR  a Diretriz Pedagógica para Educação do Campo da Rede 

Municipal de Ensino de Manaus.

Art. 2º Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial 

do Município de Manaus/AM.

SALA DAS SESSÕES PLENÁRIAS DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, em 

Manaus, 22 de junho de 2017.

Maria das Graças Alves Cascais

Presidente do CME/Manaus
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PROCESSO: Nº 018/CME/2017

INTERESSADO: Conselho Municipal de Educação

ASSUNTO: Alteração da Resolução Nº 005/CME/2011

RELATOR: Tiago Lima e Silva

PARECER Nᵒ 040/CME/2017

APROVADO EM 26/10/2017

 
I – HISTÓRICO

A Resolução objeto deste Processo nasceu da necessidade de que o Sistema 

Municipal de Educação de Manaus, criado pela Lei n. 512 de 1998, destinasse aos 

munícipes o devido reconhecimento aos esforços de profissionais em tão nobre área do 

conhecimento para a sociedade que é o magistério, sem desmerecer qualquer outra área, 

mas entendendo que o magistério é a área por excelência para a educação da sociedade. 

O Conselho Municipal de Manaus, Órgão normativo do Sistema Municipal de Educação, 

criado pela Lei n. 377 e suas alterações, sensível a esta lacuna histórica e atento aos 

ditames legais de valorização do magistério, corroborados em tratados internacionais, 

aprovou em 2011 a resolução n. 005/CME/2011, que trata de agraciar professores, 

gestores, pedagogos e instituições, com medalhas e placas de forma a fazer o registro do 

reconhecimento pelos esforços em suas realizações.

Ressalta-se o empenho dos conselheiros na elaboração, análise e aprovação da 

resolução como foi destacado por ocasião da solenidade de outorga em 2015:

Desde sua criação o Conselho vem desempenhando ações para a 
execução de políticas públicas que atendam as expectativas da sociedade, 
em prol de uma educação de qualidade. Nesta vertente, ressalta-se que, a 
propositura da premiação de valorizar e reconhecer o empreendimento 
humano de personalidades e instituições dedicadas à educação deve-se a 
iniciativa da Professora Ana Maria da Silva Falcão, Conselheira neste 
CME/Manaus nos biênios de 2007-2009 e 2009-2011. Esta propositura foi 
acatada pelo órgão colegiado, tendo como Parecer n. 07/CME/2011 da 
lavra do Conselheiro Francisco de Assis Costa de Lima, resultando na 
normatização da Resolução n. 05/CME/2011, aprovada em 14 de julho de 
2011, que institui em âmbito municipal, a Medalha de Mérito Educacional e 
Placa de Condecoração, para agraciar personalidades e instituições por 
seus méritos e relevantes serviços prestados, direta ou indiretamente, à 
educação no município de Manaus. (Release da Solenidade de Outorga  
2015). 
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Foram agraciados em 2015, as personalidades e instituições abaixo:

  Medalha “Professora Eliana de Freitas Moraes” – Personalidade 

Benemérita Sônia Maria de Araújo Peixoto – para a Professora Mestre em Educação , 

representante da Secretaria Municipal de Educação de Manaus - SEMED;

  Medalha “Professora Cínthia Régia Gomes do Livramento” para a 

Professora , representante do Sindicato dos Trabalhadores em Madalena Alves de Farias

Educação do Amazonas – SINTEAM;

  Medalha “Professora Eliana do Socorro Pacheco Braga” para a 

Professora Leila Dorotéia de Castro, representante do Sindicato dos Trabalhadores em 

Educação do Amazonas – SINTEAM;

  Medalha “Professora Marly Barbosa Garganta” para a Professora Eliete 

Jacquiminouth Aires, representante do Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino Privado 

do Estado do Amazonas – SINEPE/AM;

  Medalha “Professora Gelcy Sena Abrantes” para a Professora Marta 

Maria Carneiro Brasileiro Lira, representante do Sindicato dos Estabelecimentos de 

Ensino Privado do Estado do Amazonas – SINEPE/AM.

Após avaliação do evento pelo Colegiado, realizada em reunião ordinária do dia 

19/11/2015, todos os conselheiros o consideraram exitoso, contudo foi ressaltado o grande 

esforço para a realização do evento, diante da falta de recursos próprios, resultando na 

decisão de alterar o texto da resolução, no que diz respeito a demanda anual para outorga,  

devendo-se passar a dois ou três anos para nova  premiação, em função da falta de 

dotação orçamentária do conselho, o que inviabiliza a concessão anualmente. Essa foi a 

solução encontrada, para uma resposta à sociedade e, ao mesmo tempo, dar continuidade 

ao reconhecimento do trabalho desenvolvido pelos profissionais da educação de forma 

periódica. Do debate resultou a abertura de processo e a determinação do 

encaminhamento à Assessoria Técnica, sendo designada para assessora, a Professora 

Elaine Ramos.

II – PARECER

Portanto, em consonância com as alterações solicitadas pelo colegiado e 

assessoria técnica do CME, este egrégio Conselho elaborou a proposta de Resolução 

alterando a Resolução Nº 005/2011, que instituiu a Medalha de Mérito Educacional e a 

Placa de Condecoração em âmbito Municipal, cujo teor é o seguinte:

RESOLUÇÃO Nº XXX/CME/2017 APROVADA EM 26.10.2017

Altera a Resolução Nº 005/2011, que instituiu a 
Medalha de Mérito Educacional e a Placa de 
Condecoração em âmbito Municipal.
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O CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MANAUS, no uso de suas atribuições 

legais, conferidas mediante a Lei N.377/96, alterada pelas Leis n. 528, de 07.04.2000 e n. 

1107, de 30.03.2007; e a Resolução n. 05/10–CME/MANAUS;

CONSIDERANDO o Parecer Nº XX/CME/2017 da lavra do Conselheiro Tiago Lima e Silva 

aprovado em Reunião Ordinária do dia 26/10/2017.

RESOLVE

Art. 1º Instituir a Medalha de Mérito Educacional Placa de Condecoração -  e a  

para agraciar profissionais e instituições por seus méritos e relevantes serviços prestados, 

direta ou indiretamente, à educação no município de Manaus.

§ 1º - As insígnias poderão ser outorgadas, também, post mortem, observados os 

requisitos do caput deste artigo, caso em que se entregará a comenda a um representante 

da família do homenageado.

§ 2º -  será conferida aos profissionais da A Medalha de Mérito Educacional

educação, notadamente gestores, pedagogos e professores.

§ 3º -  será conferida a outros profissionais e/ ou A Placa de Condecoração

instituições que preencham os requisitos do caput deste artigo.

Art. 2º Medalha de Mérito Educacional Placa de Condecoração - A  e a  serão 

conferidas a cada 2 (dois) anos, em sessão solene e pública, preferencialmente no mês de 

outubro.

§ 1º - Considerando que a renovação do colegiado do CME/MAO, ocorre a cada 2 

(dois) anos, sempre no mês de agosto, fica estabelecido o ano imediatamente à posse do 

novo colegiado, como o ano da solenidade de outorga da Medalha de Mérito 

Educacional Placa de Condecoração. e da 

§ 2º - O  contemplará com medalhas, identificadas com o nome Mérito Educacional

de seus respectivos patronos, representantes de todas as instituições com assento no 

Conselho Municipal de Educação de Manaus.

§ 3º - Sempre que a instituição deixar de indicar o patrono e/ou o seu candidato à 

concessão da comenda, o colegiado do CME/MAO decidirá para quem deve ser concedida 

a honraria.

§ 4º - Na mesma sessão, serão concedidas 5 (cinco) Placas de Condecoração a 

personalidades e/ ou instituições de destaque na área educacional do município de 

Manaus.

Art. 3º - A indicação dos nomes dos candidatos à Medalha de Mérito Educacional 

será encaminhada até o dia 31 de maio do ano da solenidade de outorga da Medalha de 

Mérito Educacional e da Placa de Condecoração, em lista tríplice, para votação no 

Colegiado do Conselho Municipal de Educação de Manaus, conforme incisos abaixo:

I – Secretaria Municipal de Educação de Manaus/SEMED;
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II – Secretaria de Estado de Educação e Qualidade de Ensino –SEDUC;

III - Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado do Amazonas 

–SINTEAM;

IV – Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino Privado do Estado do Amazonas - 

SINEPE/AM;

V- Universidade Federal do Amazonas – UFAM;

VI – Câmara Municipal de Manaus – CMM;

VII – União Municipal dos Estudantes Secundaristas – UMES;

VIII - Associação de Pais, Mestres e Comunitários e/ou Conselhos Escolares - 

APMC's.

Parágrafo único A lista tríplice com os nomes dos candidatos, de que trata o caput 

deste artigo, deverá trazer anexa a exposição de motivos para a concessão da honraria, 

bem como a biografia ou currículo das pessoas que concorrerão à comenda. Os 

candidatos/instituições que não enviarem a biografia ou currículo, até a data estabelecida 

no caput deste artigo, deixarão de ter suas indicações avaliadas.

Art. 4º - Os homenageados com a Placa de Condecoração serão indicados e 

escolhidos pelo Colegiado do Conselho Municipal de Educação de Manaus.

Art. 5º - Para a votação, levar-se-á em conta a biografia ou currículo, a área de 

atuação, fatos relevantes, obras e idoneidade moral do candidato indicado.

Art. 6º - A Placa de Condecoração tem como patronos personalidades que 

dignificaram o Magistério no âmbito municipal com exemplo e dedicação, conforme incisos 

a seguir:

I - Placa “Professora Eliana de Freitas Moraes”;

II - Placa “Professora Cínthia Régia Gomes do Livramento”;

III - Placa “Professora Eliana do Socorro Pacheco Braga”;

IV - Placa “Professora Marly Barbosa Garganta”;

V - Placa “Professora Gelcy Sena Abrantes”.

Art. 7º - Na sessão de outorga da Medalha de Mérito Educacional e da Placa de 

Condecoração, será realizada a leitura da biografia, currículo do profissional e/ou histórico 

da instituição agraciados.

Art. 8º - As comendas de que trata esta Resolução serão concedidas uma única vez 

a cada agraciado (a).

Art. 9º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

SALA DAS SESSÕES PLENÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, em  

Manaus, 26 de outubro de 2017.

Maria das Graças Alves Cascais

Presidente do CME/Manaus
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III – VOTO DO RELATOR

O relator vota nos termos deste Parecer.

Manaus, 26 de outubro de 2017.

Tiago Lima e Silva

Conselheiro Relator

IV – DECISÃO DA PLENÁRIA

A Plenária do Conselho Municipal de Educação de Manaus reunida nesta data 

decidiu por unanimidade, aprovar o voto do Relator.

Lucídio Rocha Santos – Conselheiro

Ana Cássia Alves Cavalcante – Conselheira

Paulo Sérgio Machado Ribeiro – Conselheiro

Cintia Silva Ferreira dos Santos – Conselheira

Cleber de Oliveira Ferreira – Conselheiro

Lucas Pinheiro Bastos – Conselheiro

Marco Aurélio Duarte de Lima - Conselheiro

SALA DAS SESSÕES PLENÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, em 

Manaus, 26 de outubro de 2017.

Maria das Graças Alves Cascais

Presidente do CME/Manaus
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RESOLUÇÃO Nº 024/CME/2017

APROVADA EM 26.10.2017

O CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MANAUS, no uso de suas atribuições 

legais, conferidas mediante a Lei N. 377/96, alterada pelas Leis n. 528, de 07.04.2000 e N. 

1.107, de 30.03.2007; e a Resolução n. 05/10 – CME/MANAUS;

CONSIDERANDO o Parecer nº 040/CME/2017 da lavra do Conselheiro Tiago Lima e 

Silva, aprovado em Reunião Ordinária do dia 26/10/2017.

RESOLVE

Art. 1º Medalha de Mérito Educacional Placa de Condecoração - Instituir a  e a  

para agraciar profissionais e instituições por seus méritos e relevantes serviços prestados, 

direta ou indiretamente, à educação no município de Manaus.

§ 1º - As insígnias poderão ser outorgadas, também, post mortem, observados os 

requisitos do caput deste artigo, caso em que se entregará a comenda a um representante 

da família do homenageado.

§ 2º - A  será conferida aos profissionais da Medalha de Mérito Educacional

educação, notadamente gestores, pedagogos e professores.

§ 3º - A  será conferida a outros profissionais e/ou Placa de Condecoração

instituições que preencham os requisitos do caput deste artigo.

Art. 2º Medalha de Mérito Educacional Placa de Condecoração - A  e a  serão 

conferidas a cada 2 (dois) anos, em sessão solene e pública, preferencialmente no mês de 

outubro.

§ 1º - Considerando que a renovação do colegiado do CME/MAO, ocorre a cada 2 

(dois) anos, sempre no mês de agosto, fica estabelecido o ano imediatamente à posse do 

novo colegiado, como o ano da solenidade de outorga da Medalha de Mérito 

Educacional Placa de Condecoração e da .

§ 2º - O  contemplará com medalhas, identificadas com o nome Mérito Educacional

de seus respectivos patronos, representantes de todas as instituições com assento no 

Conselho Municipal de Educação de Manaus.

§ 3º - Sempre que a instituição deixar de indicar o seu candidato à concessão da 

comenda, o colegiado do CME/MAO decidirá para quem deve ser concedida a honraria.

§ 4º - Na mesma sessão, serão concedidas 5 (cinco)  a Placas de Condecoração
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personalidades e/ou instituições de destaque na área educacional do município de 

Manaus.

Art. 3º Medalha de Mérito Educacional - A indicação dos nomes dos candidatos à  

será encaminhada até o dia 31 de maio do ano da solenidade de outorga da Medalha de 

Mérito Educacional Placa de Condecoração e da , em lista tríplice, para votação no 

Colegiado do Conselho Municipal de Educação de Manaus, conforme incisos abaixo:

I - Secretaria Municipal de Educação de Manaus – SEMED;

II - Secretaria de Estado de Educação e Qualidade de Ensino – SEDUC;

III - Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado do Amazonas – 

SINTEAM;

IV - Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino Privado do Estado do Amazonas - 

SINEPE/AM;

V - Universidade Federal do Amazonas – UFAM;

VI - Câmara Municipal de Manaus – CMM;

VII - União Municipal dos Estudantes Secundaristas – UMES;

VIII - Associação de Pais, Mestres e Comunitários e/ou Conselhos Escolares - 

APMC's.

Parágrafo único A lista tríplice com os nomes dos candidatos, de que trata o caput 

deste artigo, deverá trazer anexa a exposição de motivos para a concessão da honraria, 

bem como a biografia ou currículo das pessoas que concorrerão à comenda. Os 

candidatos/instituições que não enviarem a biografia ou currículo, até a data estabelecida 

no caput deste artigo, deixarão de ter suas indicações avaliadas.

Art. 4º Placa de Condecoração - Os homenageados com a  serão indicados e 

escolhidos pelo Colegiado do Conselho Municipal de Educação de Manaus.

Art. 5º - Para a votação, levar-se-á em conta a biografia ou currículo, a área de 

atuação, fatos relevantes, obras e idoneidade moral do candidato indicado.

Art. 6º Placa de Condecoração - A  tem como patronos personalidades que 

dignificaram o Magistério no âmbito municipal com exemplo e dedicação, conforme incisos 

a seguir:

I - Placa “Professora Eliana de Freitas Moraes”;

II - Placa “Professora Cínthia Régia Gomes do Livramento”;

III - Placa “Professora Eliana do Socorro Pacheco Braga”;

IV - Placa “Professora Marly Barbosa Garganta”;

V - Placa “Professora Gelcy Sena Abrantes”.

Art. 7º - Na sessão de outorga da Medalha de Mérito Educacional e da Placa de 

Condecoração, será realizada a leitura da biografia, currículo do profissional e/ou histórico 

da instituição agraciados.

Art. 8º - As comendas de que trata esta Resolução serão concedidas uma única vez 

a cada agraciado.
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Art. 9º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

SALA DAS SESSÕES PLENÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, em 

Manaus, 26 de outubro de 2017.

Maria das Graças Alves Cascais

Presidente do Conselho Municipal de Educação de Manaus
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PROCESSO Nº 051/CME/2017

INTERESSADO: Secretaria Municipal de Educação de Manaus – SEMED/MAO

ASSUNTO: Aprovação da Proposta de Educação Integral

RELATOR: Tiago Lima e Silva

PARECER Nᵒ 054/CME/2017

APROVADO EM 18/12/2017

I - HISTÓRICO

Trata o presente processo do pedido de APROVAÇÃO DA PROPOSTA DE 

EDUCAÇÃO INTEGRAL da Secretaria Municipal de Educação - SEMED/Manaus, 

mediante o Ofício nº 0490/2017-SEMED/GSGE datado de 30 de outubro de 2017.

Salienta-se que o encaminhamento do documento supramencionado requer deste 

colendo colegiado , considerando o apreciação e aprovação em caráter de urgência

final do ano letivo de 2017 e, considerando ainda sua operacionalização para o ano letivo 

de 2018 na Rede Pública Municipal de Ensino de Manaus.

Vale ressaltar que, a Secretaria Municipal de Educação - SEMED/Manaus obteve 

deste órgão no ano de 2016, Aprovação da Proposta Pedagógica e Estrutura Curricular de 

Educação Integral para os anos iniciais do Ensino Fundamental, mediante a Resolução nº 

020/CME/2016.

Explicita-se que a SEMED/Manaus, mediante o encaminhamento da proposta 

atual, objetiva implementar sua “Política Pública de Educação Integral”, em observância ao 

conjunto normativo-legal que versa sobre a ampliação da jornada escolar ou o tempo 

integral, quer em âmbito nacional, quer municipal.

Visa ainda, o cumprimento do previsto no Plano Nacional de Educação-PNE (Lei nº 

13.500 de 25.06.2014) e no Plano Municipal de Educação-PME (Lei nº 2.000 de 

24.06.2015), quanto ao oferecimento da educação em tempo integral.

Dos Aportes Legais da Educação Integral

A jornada escolar vem sendo sinalizada por várias manifestações na legislação de 

ensino em âmbito nacional, apontando para o aumento das horas diárias de efetivo 

trabalho escolar na perspectiva de uma educação integral, a saber: CF/1988 (artigos 205, 

206 e 227); ECA (Lei nº 9.089/90); LDBEN (Lei nº 9.394/96); PNE (Lei nº 13.005/2014) e 

FUNDEB (Lei nº 11.494/2007).

A ampliação do período de permanência na escola, de forma progressiva, também 
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já se encontra sinalizada pela LDBEN nº 9.394/96, conforme dispõe o artigo 34:

Art. 34 A jornada escolar no ensino fundamental incluirá pelo menos quatro 
horas de trabalho efetivo em sala de aula, sendo progressivamente 
ampliado o período de permanência na escola.

Nesta perspectiva, o ensino em jornada integral encontra respaldo na LDBEN nº 

9.394/96, parágrafo 2º do artigo 34:

Art. 34
[...]
§2º O ensino fundamental será ministrado progressivamente em tempo 
integral, a critério dos sistemas de ensino.

Consoante aos Planos de Educação (Nacional e Municipal), também está previsto o 

oferecimento do ensino em tempo integral nas escolas públicas, de forma a atender 

percentuais mínimos estabelecidos. O Plano Municipal de Educação-PME, Lei nº 2.000 de 

24 de junho de 2015, assim prevê o oferecimento e a forma de atendimento:

Meta 6: Oferecer educação em tempo integral em, no mínimo, cinquenta 
por cento das escolas públicas municipais, de forma a atender, pelo menos, 
vinte e cinco por cento dos alunos da educação básica municipal.

Segundo as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental (Parecer 

CNE/CEB nº 11/2010), a proposta educativa da escola de tempo integral terá uma 

contribuição significativa para a melhoria da qualidade da educação e do rendimento 

escolar, principalmente quando voltada para o atendimento das populações com alto 

índice de vulnerabilidade social que se concentram, geralmente, em instituições de ensino 

com baixo rendimento escolar, podendo dirimir as desigualdades de acesso à educação, 

ao conhecimento e à cultura e melhorar o convívio social.

Relativo às propostas de escolas com oferecimento de jornada integral, as 

Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental (Resolução CNE/CEB nº 

07/2010), assim dispõem:

Art. 37 A proposta educacional da escola de tempo integral promoverá a 
ampliação de tempos, espaços e oportunidades educativas e o 
compartilhamento da tarefa de educar e cuidar entre os profissionais da 
escola e de outras áreas, as famílias e outros atores sociais, sob a 
coordenação da escola e de seus professores, visando alcançar a melhoria 
da qualidade de aprendizagem e da convivência social e diminuir as 
diferenças de acesso ao conhecimento e aos bens culturais, em especial 
entre as populações socialmente mais vulneráveis.

De acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Básica 

(Resolução CNE/CEB nº 04/2010), a jornada escolar deve ser ampliada, não somente no 
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aspecto quantitativo de horas-aulas, como também na perspectiva da qualidade desse 

tempo a ser oferecido:

Art. 12
§1º Deve-se ampliar a jornada escolar, em único ou diferentes espaços 
educativos, nos quais a permanência do estudante vincula-se tanto à 
quantidade e qualidade do tempo diário   de escolarização quanto à 
diversidade de atividades de aprendizagens.

Ainda no Regimento Geral das unidades de ensino da Rede Pública Municipal de 

Ensino, art. 34, parágrafo único (c/c aos artigos 16, I e 36, §2º da Resolução nº 

005/CME/2016) prevê o referido atendimento, in verbis:

Art. 34 O Ensino Fundamental incluirá, pelo menos uma jornada diária de 4 
(quatro) horas de trabalho efet ivo em sala de aula, sendo 
progressivamente ampliado o período de permanência na unidade de 
ensino.
Parágrafo único. A Rede Pública de Manaus oferecerá Ensino de Tempo 
Integral/Turno Único criando novas oportunidades de aprendizagens, 
contribuindo para a melhoria do desempenho escolar.

Da Análise e dos Fundamentos

A Proposta de Educação Integral ora apresentada, dispõe da seguinte organização: 

Introdução, Objetivos geral e específicos, Aspectos legais e históricos da educação 

integral, Aspectos filosóficos, políticos e pedagógicos, Planejamento e Avaliação, 

Organização e Integração dos espaços e tempos pedagógicos, Caminhos para instituir a 

educação integral em novas unidades de ensino, Currículo e contribuições das áreas do 

conhecimento e dimensões do desenvolvimento humano e, por fim o desenho da Estrutura 

Curricular anos iniciais e finais.

Em análise documental observou-se que a proposta traz em seu bojo, os princípios 

e os fundamentos legais e teórico-metodológicos, nos quais estão pautados os objetivos 

do projeto, assim como apresenta os aspectos operacionais, a serem implementados pela 

Secretaria Municipal de Educação.

Portanto, dentre os aspectos observados, destaca-se na Proposta de Educação 

Integral:

  Concepção de Educação Integral: fundamenta-se numa concepção a qual 

considera a multidimensionalidade do sujeito de forma integrada visando o pleno exercício 

da autonomia. E, para tanto, apresenta referências basilares para a promoção da 

formação integral entendida como formação humana em suas múltiplas dimensões: 

afetiva, cognitiva, físico-motora, ética e estética. Formação que implica na ressignificação 

de concepções e práticas do ensino, do currículo, dos tempos, dos espaços, e do modo de 

compreender o sujeito educativo;

  Propósito: tem como propósito subsidiar as unidades de ensino para que 



86

CME EM
FOCO

construam de forma autônoma, democrática e participativa seu Projeto Político-

Pedagógico na perspectiva da educação integral em tempo integral;

  Base Filosófica: está baseada na perspectiva sócio-histórica de educação 

integral que compreende o sujeito em sua integralidade e que se pauta numa visão crítico-

emancipadora;

  Objetivo Geral: Instituir a Educação Integral em tempo integral nas escolas 

públicas com inequívoca qualidade, assegurando formação plena a todos os estudantes, 

fundamentada em práticas democráticas, inclusivas, sustentáveis, social e culturalmente 

justas;

  Comunidade de Aprendizagem: consiste em um espaço-tempo de reflexão 

e partilha de objetivos comuns, por diferentes atores, que por meio da convivência, do 

diálogo e da interação, visam a melhoria dos conhecimentos escolares e de outras 

aprendizagens, ou seja, todos ensinam e todos aprendem. A comunidade de 

aprendizagem é composta por toda a comunidade escolar: estudantes, pais, professores, 

tutores, gestores, demais funcionários da unidade escolar e a comunidade do entorno da 

escola. Nesta perspectiva de aprendizagem focada no fazer de toda a comunidade 

envolvente, os professores e tutores formam um elo essencial entre o estudante e o 

conhecimento;

  Formação de Docentes e Tutores: na perspectiva de uma educação 

integral os professores e os tutores devem estar em processo permanente de formação. A 

proposta visa a formação de professores e tutores, devendo acontecer preferencialmente 

nas unidades de ensino, com articulações entre os setores da SEMED/Manaus, parcerias 

as instituições de ensino superior, bem como a iniciativa privada da sociedade civil;

  Planejamento e Avaliação: considerando a concepção de educação 

integral, o planejamento e a avaliação são atividades vivenciadas por diversos 

protagonistas, envolvendo diferentes níveis organizacionais. A avaliação na educação 

integral deve ser entendida como um diagnóstico de caráter contínuo, formativo e 

dialógico, que envolve tanto a análise e descrição dos processos de ensino e 

aprendizagem, bem como os de gestão. Quanto ao planejamento e avaliação do fazer 

pedagógico, devem ser integrados e integradores de todas as ações, tanto na prática 

pedagógica, quanto na prática dos educandos. Nessa perspectiva, todos são avaliadores 

e autoavaliados diante dos objetivos propostos.

  Critérios de instituição da Educação Integral nas unidades de ensino: 

poucas escolas municipais urbanas aderiram à Proposta de Educação Integral no ano de 

2016, quando da aprovação da Proposta Pedagógica e Estrutura Curricular de Educação 

Integral para os anos iniciais do Ensino Fundamental (Resolução nº 020/CME/2016). No 

entanto, a SEMED/MAO apresenta novas propostas de adesão ao formato do projeto, a 

saber: 

ü A decisão em adotar a proposta deve partir, primeiramente, dos gestores e 



87

CME EM
FOCO

professores, em aceitar os desafios inerentes à educação integral;

ü A SEMED organizará seminários e visitas às unidades de ensino, no afã de 

divulgar e esclarecer os conceitos e desafios da educação integral;

ü A priori não há condicionantes referente à estrutura física, visto que a unidade 

de ensino deve trabalhar no sentido de adaptar gradualmente os seus recursos para atingir 

os objetivos propostos no PPP;

ü A implantação da proposta será um processo gradual, onde os primeiros 

passos podem ser tomados independentemente de uma adesão à educação integral em 

tempo integral;

ü A unidade de ensino pode optar pelo funcionamento em tempo integral sem, 

contudo, ser obrigada a aderir à proposta de educação integral;

ü As unidades de ensino que optarem pela proposta, receberão apoio tanto da 

equipe técnica-pedagógica da SEMED, quanto das unidades que já trabalham esta 

concepção, em um processo multiplicativo;

ü À SEMED caberá a busca de parcerias, no afã de promover a integração 

entre as unidades de educação integral e outras instituições responsáveis pela formação 

inicial de educadores (as universidades) mediante convênios e outras formas de parcerias;

ü À escola caberá envolver toda a comunidade de seu entorno no formato da 

concepção de “comunidades de aprendizagem”, visando a integração com outros atores 

sociais.

Quanto à Organização e Funcionamento das unidades de ensino de educação 

integral, são apresentadas as seguintes características:

  Carga horária anual: para os anos iniciais a carga horária será de 1.400 h 

distribuídas por um mínimo de 200 dias letivos; para os anos finais será de 1.600 h 

distribuídas por um mínimo de 200 dias letivos;

  Carga horária diária: para os anos iniciais a carga diária máxima será de 7 

horas, com duração de 50 minutos cada hora-aula; para os anos finais será de 8 horas com 

duração de 50 minutos cada hora-aula; sendo os mesmos distribuídos em tempos de 

aprendizagens;

  Horário Escolar: tempo de permanência dos estudantes dos anos iniciais 

será de 7 horas, perfazendo uma jornada semanal de 35 horas; para os estudantes dos 

anos finais será de 8 horas, com jornada semanal de 40 horas;

  Horário de almoço e descanso:  a ser definido pela unidade de ensino, 

devendo estar em consonância com a carga horária prevista;

  Educação Inclusiva: a equipe pedagógica da unidade de ensino juntamente 

com a equipe técnica do Complexo Municipal de Educação Especial, deverão definir e 

propor atividades nas Oficinas e Projetos Curriculares, visando atender o pleno 

desenvolvimento do aluno em suas deficiências; buscar-se-á ainda a possibilidade de se 

oferecer um Atendimento Educacional Especializado (AEE) na própria unidade de ensino 
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aos estudantes público alvo da Educação Especial;

  Matrícula: os critérios de seleção para ingresso nas unidades de educação 

integral serão regidos por processo seletivo, editados e publicados no DOM, com a 

interlocução participativa das escolas e da SEMED.

a) Currículo na perspectiva da Educação e Formação Integral 
Quanto ao currículo na perspectiva da educação e formação integral, é entendido 

como um processo cujo foco é o desenvolvimento integral do sujeito crítico. Nesta ótica, 

pode-se afirmar que o currículo está continuamente em construção e admite muitas formas 

de organização dos tempos e dos espaços. Assim sendo, as unidades de ensino têm a 

autonomia de trabalhar várias atividades curriculares como formas inovadores de 

enriquecimento curricular, a exemplo: Espaços de Decisão Coletiva e Projeto de Vida, 

dentre outros.

O currículo possui um núcleo comum - componentes curriculares da Base Nacional 

Comum Curricular (BNCC), complementada com a parte diversificada (dimensões de 

conhecimentos) de conformidade com as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino 

Fundamental de 9 anos (Resolução CNE/CEB nº 07/2010).

Os conhecimentos ou conteúdos programáticos, estão organizados e 

estabelecidos nas Propostas Curriculares e Metodológicas (anos iniciais - Bloco 

Pedagógico - e anos finais do Ensino Fundamental) ambas aprovadas por ato legal emitido 

pelo CME/Manaus.

As Áreas do Conhecimento estão assim organizadas: Linguagens, Matemática, 

Ciências da Natureza e Ciências Humanas. As Dimensões do Desenvolvimento Humano 

(físico, intelectual, social, emocional, simbólico, etc.) são trabalhadas em Oficinas e nos 

Projetos Curriculares, que se organizarão de forma integrada com os componentes 

curriculares da BNCC.

b) Estrutura Curricular na perspectiva da Educação Integral 
Relativo à Estrutura Curricular, contempla os anos iniciais e os anos finais do Ensino 

Fundamental, e está de acordo com o estabelecido nos artigos 16, inciso I e 36, §2º da 

Resolução nº 005/CME/2016 c/c aos artigos 24, inciso I e 34, §2º da LDBEN nº 9.394/96.

A Estrutura Curricular na perspectiva da educação integral possui uma carga 

horária para os anos iniciais de 800h a serem cumpridas no núcleo comum e, 600h 

cumpridas nas atividades de dimensões do desenvolvimento humano, perfazendo um total 

de 1.400h. Para os anos finais será de 1.600h distribuídas em 1.000h para o núcleo comum 

e, 600h cumpridas nas atividades de dimensões do desenvolvimento humano.

As Áreas do Conhecimento estão assim organizadas: 

ü Linguagens: Língua Portuguesa, Arte, Educação Física e Inglês;

ü Matemática: Matemática;
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ü Ciências da Natureza: Ciências; 

ü Ciências Humanas: História, Geografia e Ensino Religioso.

As Dimensões do Desenvolvimento Humano assim entendidas: 

ü Comunicação, Interação e Expressão: Comunicação e Tecnologias digitais; 

Literatura; Linguagens Artísticas e Atividades Esportivas;

ü Educação Matemática: Educação Matemática;

ü Ciências Humanas e Ciências da Natureza: Iniciação Científica e Tecnológica e 

Filosofia.

Cabe destacar que, a análise tratada neste Parecer está consubstanciada na 

legislação de ensino vigente que regulamenta a matéria em nível nacional e municipal.

II – PARECER

Considerando a nova PROPOSTA DE EDUCAÇÃO INTEGRAL, apresentada pela 

Secretaria Municipal de Educação de Manaus - SEMED/MAO no ano de 2017, a ser 

operacionalizada a partir do ano letivo de 2018;

Considerando ainda que, a referida proposta objetiva implementar uma “Política 

Pública de Educação Integral”, em observância ao conjunto normativo-legal que versa 

sobre a ampliação da jornada escolar ou o tempo integral em âmbito municipal;

Considerando também, que a proposta visa o cumprimento do previsto no Plano 

Nacional de Educação - PNE (Lei nº 13.500 de 25.06.2014) e no Plano Municipal de 

Educação - PME (Lei nº 2.000 de 24.06.2015), quanto ao oferecimento da educação em 

tempo integral, somos de PARECER FAVORÁVEL À APROVAÇÃO DA PROPOSTA DE 

EDUCAÇÃO INTEGRAL ESTRUTURA CURRICULAR, bem como da  (Anos Iniciais e 

Anos Finais do Ensino Fundamental), por encontrar-se em consonância com as exigências 

da legislação de ensino vigente.

Destaque-se o imprescindível, luxuoso e competente apoio prestado pela 

assessora técnica deste CME/MAO Rosilene de Souza Nascimento, sem o qual não teria 

sido possível a elaboração em tão exíguo tempo deste parecer.

III - VOTO DO RELATOR

O relator vota nos termos deste Parecer.

Manaus, 18 de dezembro de 2017.

Tiago Lima e Silva

Conselheiro Relator
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IV – DECISÃO DA PLENÁRIA

A Plenária do Conselho Municipal de Educação de Manaus reunida nesta data 

decidiu por unanimidade, aprovar o voto do Relator.

Davi Lopes Neto – Conselheiro

Firmino Alves Campelo – Conselheiro

Cleber de Oliveira Ferreira – Conselheiro

Leocádia Neta Moraes Medeiros -  Conselheira

Ana Cássia Alves Cavalcante -  Conselheira

João Victor Cascaes Barros – Conselheiro

Antônio José da Silva - Conselheiro

                                                       

SALA DAS SESSÕES PLENÁRIA  DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, em S

Manaus, 18 de dezembro de 2017.

Maria das Graças Alves Cascais

Presidente do CME/Manaus
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RESOLUÇÃO Nº 032/CME/2017

APROVADA EM 18.12.2017

A PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MANAUS, no uso das 

atribuições legais, conferidas pela Lei nº. 377, de 18.12.1996 e alterada pelas Leis nº. 528, 

de 07.04.2000 e nº. 1.107, de 30.03.2007.

CONSIDERANDO Processo n. 051/CME/2017 o teor do , que trata da Proposta 

Pedagógica e Estrutura Curricular de Educação Integral do Ensino Fundamental para a 

Rede Municipal de Ensino de Manaus;

CONSIDERANDO Parecer n. 054/2017-CME/MANAUS o  da lavra do Conselheiro Tiago 

Lima e Silva e a Decisão Plenária aprovada em Sessão Ordinária do dia .18.12.2016

RESOLVE

Art. 1º APROVAR a Proposta Pedagógica e Estrutura Curricular de Educação 

Integral do Ensino Fundamental para a Rede Municipal de Ensino de Manaus.

Art. 2º Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial 

do Município de Manaus/AM.

SALA DAS SESSÕES PLENÁRIAS DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, em 

Manaus, 18 de setembro de 2017.

    

Maria das Graças Alves Cascais

Presidente do CME/Manaus
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ENTREGA DE MINUTA DE ALTERAÇÃO DA LEI ESTADUAL N. 4.532/2016 (LEI DAS 

CANTINAS) À COMISSÃO DE EDUCAÇÃO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 

ESTADO DO AMAZONAS

A presidente do Conselho Municipal de Educação de Manaus, professora Maria 

das Graças Alves Cascais e membros da Comissão de Alteração da Lei Estadual N. 

4.532/2016 denominada “Lei das Cantinas”, entregaram no dia 26 de abril de 2017 a 

proposta de alteração da referida Lei, à Comissão de Educação da Assembleia Legislativa 

do Estado do Amazonas e Assessoria do Deputado Wanderlei Dallas, autor da Lei. 

Participaram da comissão formada durante audiência pública a Associação Nacional de 

Educação Católica (ANEC), o Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino Privado do 

Amazonas (SINEPE/AM), o Conselho Estadual de Educação (CEE/AM), o Conselho de 

Alimentação Escolar (CAE/AM), o Conselho Municipal de Educação (CME/Manaus) e 

Representantes de Cantinas de Estabelecimentos Privados de Ensino. Durante os meses 

de março e abril de 2017, a comissão reuniu-se para elaborar proposta de alteração da Lei.

Foto: Entrega da minuta de alteração da Lei N° n. 4.532/2016 (Lei das Cantinas) à Comissão de 
Educação da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas.
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CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MANAUS REALIZA CIRANDAS PELA 

EDUCAÇÃO

O Conselho Municipal de Educação de Manaus realizou nos dias 20, 23 e 29 de 

maio de 2017 as Cirandas pela Educação, onde discutiu o tema “Educação em Direitos 

Humanos no Sistema Municipal de Ensino de Manaus”. AS CIRANDAS PELA EDUCAÇÃO 

promovida pela União Nacional dos Conselhos Municipais de Educação – UNCME 

constitui-se numa ação de mobilização com o objetivo de discutir as políticas educacionais 

e os desafios da educação brasileira, tendo em vista a garantia do direito à educação 

pública, gratuita, laica e de qualidade social para todos (as). O tema de 2017 foi Direito 

humano à educação: quem são e onde estão esses sujeitos? Foi o tema abordado em 

2017, uma temática aberta, mas focada na essência da compreensão do direito à 

educação para todos (as), num entendimento que toda a sociedade precisa se envolver e 

se articular para que todos (as) os (as) cidadãos (ãs), sujeitos de direitos, tenham acesso à 

educação de qualidade social. Participaram das cirandas realizadas pelo Conselho 

Municipal de Educação de Manaus: lideranças comunitárias, assessores e conselheiros 

do CME, gestores e pedagogos das escolas privadas.

Foto: Ciranda pela Educação no Colégio Marta Falcão com gestores, pedagogos e professores



95

CME EM
FOCO

POSSE DE CONSELHEIROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DO CME/MANAUS – 

BIÊNIO 2017-2019

Tomaram posse no dia 15.08.2017 os conselheiros municipais de educação do 

CME/Manaus, para o biênio 2017-2019. Os nove conselheiros titulares e os nove 

suplentes foram empossados pela sub-secretária de Gestão Educacional da Secretaria 

Municipal de Educação (SEMED), professora Euzeni Trajano. Estiveram presentes à 

solenidade o sub-secretário de Administração e Finanças da SEMED, Bruno Guimarães 

da Silva, representando o Prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto, a professora Terezinha 

Ruiz presidente da Comissão de Educação da Câmara Municipal de Manaus, 

coordenadores dos Fóruns Estadual e Municipal de Educação, o presidente do Sindicato 

dos Trabalhadores em Educação do Amazonas (SINTEAM), Marcos Libório, dentre outras 

autoridades. 

Foto: Posse do Colegiado do CME/Manaus – Biênio 2017-2019
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ELEIÇÃO PARA PRESIDÊNCIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE 

MANAUS - BIÊNIO 2017-2019

A eleição para a presidência do Conselho Municipal de Educação de Manaus 

biênio 2017-2019, ocorreu no dia 17 de agosto de 2017, durante primeira reunião ordinária 

do colegiado, com a presença de seus membros titulares. Foram eleitos por aclamação os 

conselheiros: Maria das Graças Alves Cascais, representante do Ensino Público Municipal 

(SEMED), para a presidência, e Cleber de Oliveira Ferreira, representante do Sindicato 

dos Trabalhadores em Educação do Estado do Amazonas (SINTEAM), para a vice-

presidência.

Foto: Assinatura da Ata de Eleição pela Presidente e Vice-Presidente do CME



97

CME EM
FOCO

SEXUALIDADE E GRAVIDEZ NA ADOLESCÊNCIA FOI O TEMA DA VII PLENÁRIA 
ITINERANTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MANAUS

O Conselho Municipal de Educação (CME/Manaus) realizou no dia 09/11, a 7ª 

Plenária Itinerante com o tema 'Sexualidade e Gravidez na Adolescência', na Escola 

Municipal Raimundo Almeida Lúcio, comunidade Rio Piorini, zona Norte da cidade de 

Manaus. Participaram do evento estudantes de 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental, na 

faixa etária de 11 a 16 anos, pais, professores, representantes de associações 

comunitárias, autoridades educacionais e conselheiros municipais de educação. O tema 

foi abordado numa mesa redonda, tendo como palestrantes a Sra. Juliana Tuma, delegada 

titular da Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (DEAPCA), a 

professora doutora da Universidade Federal do Amazonas (Ufam), Jucelem Ramos e a 

psicóloga, Neyla Siqueira, do Centro Municipal de Atendimento Sociopsicopedagógico 

(Cemasp), sendo mediada pelo conselheiro Cleber de Oliveira, vice-presidente do 

Conselho Municipal de Educação de Manaus.

Foto: VII Plenária Itinerante do CME/Manaus na Escola Municipal Raimundo Almeida Lúcio



98

CME EM
FOCO

CME EM FOCO - REVISTA DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE 

MANAUS FOI SELECIONADA AO PRÊMIO NACIONAL VILMAR ROSA DE 

MENDONÇA

O Conselho Municipal de Educação de Manaus foi selecionado ao Prêmio 

Nacional Vilmar Rosa de Mendonça – Experiências Exitosas dos Conselhos Municipais de 

Educação. O CME/Manaus foi o primeiro colocado na Categoria I – Estrutura e 

funcionamento do Conselho Municipal de Educação – condições, infraestrutura, recursos 

humanos e sistema de registro de dados e comunicação, com o relato de experiência da 

“CME em Foco” – Revista do Conselho Municipal de Educação de Manaus. A experiência 

foi apresentada no XXVII Encontro da União Nacional dos Conselhos Municipais de 

Educação, que ocorreu em Ilhéus-BA no período de 27 a 29 de novembro de 2017.

Conselheira Ana Cássia Alves Cavalcante apresentando o relato de experiência do Conselho Municipal 
de Educação de Manaus durante o XXVII Encontro da UNCME em Ilhéus/BA. 
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CONSELHEIROS DO AMAZONAS PARTICIPAM DO XXVII ENCONTRO NACIONAL 

DA UNCME EM ILHÉUS/BA

No período de 27 a 29 de novembro de 2017 foi realizado no estado da Bahia, em 

Ilhéus, o XXVII Encontro da União Nacional dos Conselhos Municipais de 

Educação/UNCME, com participação de conselheiros municipais de educação de todo o 

Brasil. A delegação do estado do Amazonas esteve representada pelos municípios de 

Manaus, Manacapuru, Manaquiri, Iranduba, Tabatinga e Anamã, num total de 11 

conselheiros. O Encontro teve como tema “Desafios do Direito à Educação no Contexto 

Atual: o papel dos Conselhos de Educação”. Durante o evento foram apresentadas 

experiências exitosas dos Conselhos Municipais de Educação que concorreram ao Prêmio 

Vilmar Rosa de Mendonça, com destaque a experiência “CME em Foco” - Revista do 

Conselho Municipal de Educação de Manaus, apresentada pela conselheira Ana Cássia 

Alves Cavalcante.

Foto: XXVII Encontro Nacional de Conselheiros Municipais de Educação – Ilhéus/BA
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