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LINHA DO TEMPO

• Agosto 2019: 18º Fórum de Governadores – Palmas- TO

• Implantação da Câmara de Educação;

• Definição de projetos Prioritários:

• Definição e implementação de política de  financiamento  para as demandas  educacionais dos 

Estados  Consorciados da Amazônia Legal, conforme especificidades regionais;

• Implantar Programa de fortalecimento das modalidades de educação: indígena, quilombola 

campo e ribeirinha;

• Implantar um programa de formação inicial e continuada dos profissionais da Educação 

atendendo as especificidades e necessidades  regionais;



LINHA DO TEMPO

• 16 a 18/10: Brasília – Pauta

• 16/10: Governança do consorcio: alinhamento conceitual, definição da estrutura de governança do 

consórcio e suas instâncias, dos projetos, da captação de recursos e do mecanismo financeiro.

• 17/10: metas e indicadores e indicadores: alinhamento conceitual, orientação e discussão em 

grupo para seleção de indicadores e metas – inicio dos trabalhos, com desdobramentos  no 

período da oficina;

• 18/10: Carteira de Projetos prioritários: alinhamento conceitual acerca de metodologia de 

elaboração de projetos, com trabalho em grupo, por câmara setorial e projeto prioritário. Os 

trabalhos prosseguem no período da oficina para fechamento de notas conceituais e processo de 

conclusão dos projetos.



PROJETO PRIORITÁRIO

Alfabetização e Aprendizagem em 

Regime de Colaboração com Municípios

26 de novembro – São Luís 

Palestra Regime de Colaboração: Experiência Exitosa do Estado Ceará  Márcio Pereira Brito

(Secretário Executivo de Cooperação com os Municípios do Estado do Ceará);

Apresentação do levantamento de dados de como vem sendo desenvolvido Regime de 

colaboração nos Estados da Amazônia legal.



Promover a alfabetização e aprendizagem na idade certa de 

todas as crianças do território da Amazônia Legal.

OBJETIVO GERAL



• Diagnosticar os níveis de alfabetização e aprendizagem em leitura, escrita e 

matemática;

• Promover formação para profissionais da educação da pré-escola e dos anos 

iniciais do Ensino Fundamental;

• Garantir estrutura física e mobiliário escolar adequados à alfabetização e 

desenvolvimento da aprendizagem; 

• Dotar as escolas com recursos didático-pedagógicos e tecnológicos adequados 

para à alfabetização e desenvolvimento da aprendizagem;

OBJETIVOS ESPECÍFICOS



• Implantar sistema de avaliação e monitoramento da alfabetização e da 

aprendizagem;

• Fortalecer as capacidades das famílias para estimular adequadamente o 

desenvolvimento integral das crianças de 04 a 10 anos;

• Fortalecer a gestão democrática e participativa no contexto escolar;

• Consolidar o regime de colaboração com os municípios como estratégia de 

implementação da política de alfabetização e aprendizagem na idade certa. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS



• Garantir o apoio do Consed à Câmara de Educação do Consorcio Amazônia Legal 

• Integrar as agendas dessa Câmara Setorial da Educação junto ao Consórcio de Estados 

da Amazônia Legal com a agenda do CONSED-Região Norte;

• Consolidar a liderança institucional dos Governadores; 

• Realizar formação dos prefeitos, inclusive com os eleitos em 2020; 

• Promover a participação dos representantes das seccionais estaduais da Undime e das 

assessorias de comunicação das secretarias nas reuniões da Câmara Temática; 

DELIBERAÇÕES



• Realizar a autoavaliação sobre a percepção dos municípios quanto a implementação 

do regime de colaboração; 

• Mapear os possíveis parceiros do consórcio; 

• Realizar pesquisas educacionais que contemplem as especificidades da região 

amazônica; 

• Levantar o custo aluno que será parâmetro para o Consórcio, usando como análise o 

resultado do Ceará; 

• Socializar experiências vivenciadas no âmbito do consórcio da Amazônia Legal. 

DELIBERAÇÕES



PRÓXIMOS PASSOS

Construir  Projeto Prioritário da Educação –

Alfabetização e aprendizagem na idade Certa em 

Regime de Colaboração – Plano de Ação.



DESTAQUES

Abertura da Câmara Temática



DESTAQUES

Contribuições dos integrantes
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