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EDUCAÇÃO INTEGRAL: assegurando futuro a crianças e jovens 
 
A Educação será assumida como um direito de todos que moram na cidade de Belém.               
Nosso guia será cumprir o Plano Nacional de Educação e oferecer uma escola de              
qualidade, participativa e que tenha nos alunos, nos pais e nos trabalhadores da             
educação os seus principais construtores. 
A Escola como o lugar da pluralidade de ideias em que todos e todas serão acolhidos/as                
com alegria e respeito. Um lugar de liberdade e humanização das relações em que não               
existam preconceito e opressão de qualquer ordem ou sentido e as práticas pedagógicas             
têm como eixo o protagonismo de alunos, comunidade e trabalhadores da educação. 
Nossa escola será integral, o que quer dizer não somente ter nossas crianças mais              
tempo no espaço escolar, mas também adotando metodologias inovadoras, assegurando          
alimentação saudável, esporte, arte e lazer; cursos livres e expressões artísticas e            
culturais, como música, teatro, dança, literatura, esportes aquáticos, educação ambiental          
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e digital, para que as tecnologias da informação sejam utilizadas como ferramentas            
educativas, incorporando também a estratégia da Fundação Escola Bosque. 
A nossa proposta de ação na educação envolve a preservação da natureza, que combina              
Educação, Ecologia e Economia, como arquitetura da escola que atende à ampla            
acessibilidade, e permite práticas avançadas de economia, fazendo uso de energia solar,            
alimentação orgânica produzida em práticas solidárias, criativas e comunitárias;         
reciclagem do lixo e aproveitamento e consumo da água. 
A ESCOLA será um lugar atraente, agradável e de formação, que afastará as crianças e               
jovens das ameaças que os colocam em situações de vulnerabilidade e sujeitas a perder              
sua infância e juventude decorrente da ausência de rede de proteção que envolva a              
família, a escola e a comunidade. Para isso, propomos: 
 

● Nenhuma criança fora da escola de quatro a 14 anos, ou seja, desde a pré-escola               
até o final do ensino fundamental; 

● Trabalhar incansavelmente para cumprir a meta do PNE, criando as condições           
para que em 2024 pelo menos 50% das crianças de 0 a 3 anos esteja sendo                
dignamente atendida; 

● Escolas abertas à comunidade, com segurança e como lugares de liberdade,           
humanização e troca de saberes, em que escola também assuma o lugar de             
formação para uma comunicação não violenta e educação para a paz;  

● Escola comprometida com a Preservação da natureza e com ambiente que           
atende a ampla acessibilidade; 

● Uma escola de tempo integral, com qualidade e que garanta a ampliação do             
acesso aos bens culturais; 

● Uma cidade sem analfabetos e que reduza de forma significativa o número            
deanalfabetos funcionais; 

● Implantar Cursinhos Preparatórios para proporcionar melhores condições de        
acesso ao ensino superior e técnico; 

● Uma Escola radicalmente democrática, onde as decisões estarão partilhadas         
pelos que fazem a comunidade escolar; 

● Uma escola com recursos descentralizados e garantia de um padrão mínimo de            
qualidade em todas as escolas; 

● Desenvolver um amplo programa de valorização dos trabalhadores da educação          
através da Formação Continuada com estímulos a estudos pós-graduados;         
condições de trabalho e discussão permanente sobre a carreira. 
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● Assegurar e ampliar as formações continuadas para gestores, equipes 
pedagógicos e profissionais de serviços e apoio escolar para o desenvolvimento 
de sistemas educacionais; 

● Ampliar as ofertas de vagas no programa de Educação Integral na Rede 
Municipal de Ensino, considerando as especificidades de cada Unidade; 

● Implantar Política de Reinserção dos alunos em situação de abandono ou evasão 
que contemple todos os níveis e modalidades da educação básica; 

● Fortalecer a Educação de Jovens e Adultos – EJA, associada à formação 
profissional; 

● Assegurar o Atendimento Educacional Especializado – AEE, aos alunos da 
educação especial de todos os níveis e modalidades de ensino da Rede Municipal 
de Ensino de Belém; 

● Fortalecer parcerias com instituições que executam políticas de promoção e 
acesso ao livro e a formação de leitores, como ações de cidadania, inclusão social 
e desenvolvimento humano; 

● Implementar bibliotecas nas Unidades da Educação do Campo; 
● Ampliar novas vagas para a Educação Infantil e Fundamental; 
● Adequar as unidades escolares de ensino para a climatização das salas de aula e a 

construção de Quadras de Esporte; 
● Dar continuidade a aquisição de playground para as Escolas de Educação Infantil 

da rede para a faixa etária de 0 a 5 anos; 
● Ampliar o Projeto Café da Manhã aos alunos das Escolas Municipais e fortalecer o 

Programa Nacional de Alimentação Escolar; 
● Ampliar o Projeto Educando com a Horta Escolar e Gastronomia, de modo a 

provocar mudanças no que se refere à cultura alimentar, à nutrição, à saúde, à 
educação ambiental e na qualidade de vida do aluno e de toda a comunidade; 

● Ampliação do acesso de crianças, adolescentes e jovens em idade escolar ao 
esporte, com ênfase nas áreas de vulnerabilidade social; 

● Apoio aos atletas amadores, e implantação de infraestrutura esportiva em áreas 
prioritárias, através das academias ao ar livre e Praças de Esporte; 
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