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lnstitui a Política de Educação Digital nas

escolas - Cidadania Digital.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS DECRETA

Art. Ls Esta Lei institui a Política de Educação Digital nas Escolas Públicas-Cidadania Digital,

em consonância com a estratégia 7.9 do Plano Estadual de Educação do Amazonas,

aprovado pela Lei ne 4.183, de 26 de junho de 20L5, com o objetivo de adquirir uma

tecnologia educacional para garantir que a filtragem adequada da internet dentro e fora das

escolas esteja em vigor.

Parágrafo único. Entende-se como cidadania digital o comportamento adequado,

responsável e saudável relacionado ao uso da tecnologia, incluindo alfabetização digital,

ética, etiqueta e segurança.

Art. 2e A Política de Educação Digital nas Escolas - Cidadania Digital visa o cumprimento

relacionado à utilização segura de tecnologia e à cidadania digital.

Parágrafo único. A Política de Educação Digital nas Escolas-Cidadania Digital será executada

em articulação com outros programas apoiados técnica ou financeiramente pelo Governo do

Amazonas destinados ao uso adequado da internet na educação.

Art.3s São princípios da Política de Educação Digital nas Escolas-Cidadania Digital:

l- a garantia que a filtragem adequada da lnternet no ambiente escolar seja instalada e

consistentemente configurada para impedir a visualização de conteúdo prejudicial pelos

alunos e funcionários da escola;

Av. Mário Ypiranga Monteiro, n.ç 3.$50 - [d. Dep, Josó de Jesus LÌns de Alhuquerque - Parque Dez

CËP 69.050-030 - Manaus - AM - Brasil

Íil6 assembleiaam urwwale,am.gov"br



PODER THGISTATIVO
ASSEMBLËIA LËGISLAïIVA DO

EsÏADO DO AMAZONAS

ll - o comportamento apropriado, responsável e saudável relacionado ao uso da tecnologia,

incluindo alfabetização digital, ética, etiqueta e segurança;

lll - a utilização segura de tecnologia e cidadania digital; e

lV - o forne
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filhos;

c) os diret
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gital que capacita:

para fazerem mídia inteligente e escolhas on-line;

responsáveis para saberem como discutir o uso de tecnologia segura com os

ores das escolas para garantirem que a filtragem adequada da lnternet no

scolar seja instalada e consistentemente configurada para impedir a visualização

o prejudicial pelos alunos e funcionários da escola.

oção da "cidadania digital" entre os estudantes, incentivando os pais a ensinar

ì usar a lnternet com segurança;

responsável da internet relacionados a temas cotidianos do universo on-line,

-pâpo, jogos, superexposição nas redes, golpes na internet e o vazamento de

s;

ussão de temas como os crimes de internet, informações falsas, privacidade e o

;tar fotos íntimas;

inuição do uso excessivo da internet para os perigos do ciberespaço e as questões

rs à sexualidade, como exposição íntima e o aliciamento de crianças e

3S;

rssão sobre o bullying na rede, de forma a prevenir a propagação das chamadas

s de mau gosto, ajudando a estabelecer princípios de uma cultura de paz na
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X - a conscientização para evitar postagem de comentários, fotografias ou vídeos que

desonrem a imagem de alguém ou de um grupo específico, que provoquem insultos,

humilhações ou discriminações;

Xl - a não exposição de seus alunos a situações vexatórias por meio de comentários

inapropriados, seja na sala de aula ou na lnternet, para não gerar insultos entre alunos,

bullying e cyberbullying, humilhações na sala de aula ou nos grupos de mensagens

instantâneas dos alunos, e similares.

Art. 4e A Política de Educação Digital nas Escolas - Cidadania Digital contará com as

seguintes ações, nos termos a serem definidos em regulamento:

| - promover orientações em tempo real para professores que desejam compartilhar

informações, ouvir dicas sobre como trabalhar os conteúdos em sala de aula e tirar dúvidas

com psicólogos sobre formas de lidar com casos de cyberbullying, exposição dos alunos na

internet, entre outros;

ll - ofertar cursos de formação de professores para o uso adequado da internet em sala de

aula, palestras e oficinas com temáticas envolvendo prevenção a violações contra direitos

humanos na internet;

lll - ofertarcursos deformação de articuladores para apoiara implementação da Política; e

lV - realização de palestrar, encontros e seminários com o objetivo de fomentar a Cidadania

Digital na sociedade.

Art. 5s A Política de Educação Digital nas Escolas - Cidadania Digital será implementada a

partir da adesão das escolas públicas, nos termos a serem definidos em regulamento.

Art. 6s O Poder Executivo na forma a ser estabelecida em decreto regulamentador, poderá

firmar convênios, termos de compromisso, acordos de cooperação, termos de execução

descentralizada, ajustes ou outros instrumentos congêneres com órgãos e entidades da
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administração pública Estadual e com entidades privadas, a fim de planejar e desenvolver as

atividades relacionadas ao disposto nesta Lei.

Art. 7e Esta Lei define o mínimo de especificações e funcionalidades da Política, de forma

que o Poder Executivo regulamentará a presente lei e estabelecerá os critérios para sua

implementação e cumprimento.

Art. 8e Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

PLENARIO RUY ARAÚJO DA ASSEMBLEIA

Manaus, 29 de agosto de 20L9.
TIVA DO ESTADO DO AMAZONAS, em

tz

Deputado Estadu REPUBLICANOS
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JUSTIFICATIVA

Nos marcos do Plano Nacional de Educação - Lei n. 13.005, de 25 de junho de 2014 foi

elaborado o Plano Estadual de Educação do Amazonas de forma a estabelecer um planejamento

sistematizado para a próxima década, tendo como base amplo diagnóstico e estudos promovidos

em esforço conjunto liderado pela Comissão Estadual instituída para essa finalidade, em conjunto

com as instituições que compõem o Fórum Estadual de Educação do Amazonas com

representações da sociedade civil organizada e com o devido apoio do poder público estadual.

O objetivo desta propositura tem amparo no item 7.9 da estratégia da Meta 7 -
Qualidade na educação: " lmplementar e ampliar, até o quinto ano de vigência deste PEE, o acesso

à rede mundial de computadores em banda larga de alta velocidade e triplicar, até o final da

década, a relação computador/aluno(a) nas escolas da rede pública de Educação Básica,

promovendo a utilização pedagógica das tecnologias da informação e da comunicação.

Assim sendo, a cidadania Digital, conceito muito usado pelos quadrantes da sociedade, é

o uso da tecnologia de forma responsável por parte das pessoas. Assim como a ética, é um direito

e dever de todos saber usar corretamente as inovações tecnológicas que surgem ao nosso redor.

Também pode ser entendido como as pessoas se relacionam e compartilham as informações na

era da lnternet.

A Cidadania Digital é formada por usuários tecnológicos (cidadãos digitais) responsáveis

pelo uso adequado ou não da tecnologia, cabendo aos professores e líderes de tecnologia

conscientizar e preparar os usuários a utilizar as tecnologias de maneira segura.

O referido PEE/AM (Plano Educacional Estadual) consubstancia-se nas exigências legais,

dispostas no artigo 2I4da Constituição Federal de 05 de outubro 1988, artigo 203 da Constituição

Estadual de 05 de outubro de 1989, na Emenda Constitucional 059 de 2009 na Lei de Diretrizes e

Bases da Educação Nacional ne. 9394 de 20 de dezembro de 1996, na Lei 13.005 de 25 de junho de

20L4 que aprovou e instituiu o Plano Nacional de Educação (PNE)

Arl,2L4, da Constituição Federal:

Av. Mário Ypiranga Monteiro, n.s 3.950 - Ëd, Dep. José de Jesus Lins de Albuquerque - Parque Dez

CEP 69.050-030 - Manaus - AM - Brasil

BB assembleiaam www.ale.am.gov.br



FODËR TECISIATIVO
A5SËMBLEIA tÊGISIAïIVA DO

EsïADO DO AMAZONAS

" A lei estabelecerá o plano nacional de educação, de duração decenal, com o

objetivo de articular o sistema nacional de educação em regime de colaboração e

definir diretrizes, objetivos, metas e estratégias de implementação para assegurar

a manutenção e desenvolvimento do ensino em seus diversos níveis, etapas e

modalidades por meio de ações integradas dos poderes públicos das diferentes

esferas federativas que conduzam a: (Redação dada pela Emenda

Constitucional ne 59, de 2009)"

| - erradicação do analfabetismo;

ll - universalização do atendimento escolar'

lll - melhoria da qualidade do ensino;

lV - formação para o trabalho;

V - promoção humanística, científica e tecnológica do País.

Vl - estabelecimento de meta de aplicação de recursos públicos em educação

como proporção do produto interno bruto

Artigo 203 da Constituição do Estado do Amazonas:

Art. 203. O plano Estadual de Educação, de duração plurianual, visará à

articulação e ao desenvolvimento do ensino em seus diversos níveis, à integração

das ações do Poder Público e à adaptação ao plano nacional, com os seguintes

objetivos:

(...)

V - a promoção humanística, científica e tecnológica.

Parágrafo único. O plano de educação será encaminhado para aprovação pela

Assembleia Legislativa em conjunto com o plano plurianual de que trata o art.

!57 , l, desta Constituição.
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Ademais os Artigos L7 e t8. da Constituição do Estado do Amazonas mostra a

competência de Legislar de um Deputado:

Art. 17. Respeitadas as normas de cooperação fixadas em Lei complementar

Federal, é da competência do estado, em atuação comum com a União e os

Municípios :

(.)

V - Proporcionar os meios de acesso à cultura, à educação, à ciência e à

tecnologia;

Art. 18, Compete ao estado, respeitadas as normas gerais estabelecidas em Lei

Federal, legislar concorrentemente com a União Sobre:

(...)

lX - educação, cultura, ensino e desporto;

Desta forma o Projeto apresentando não incorre em vicio de iniciativa.

Os projetos de reestruturação curricular possibilitam o desenvolvimento de atividades

integradoras que articulam as dimensões do trabalho, da ciência, da cultura e da tecnologia,

contemplando as diversas áreas do conhecimento, a partir de 8 macrocampos: Acompanhamento

Pedagógico; lniciação Científica e Pesquisa; Cultura Corporal; Cultura e Artes; Comunicação e uso

de Mídias; Cultura Digital; Participação Estudantil e Leitura e Letramento.

A adesão ao Programa Ensino Médio lnovador é realizada pelas secretarias estaduais de

educação. As escolas de Ensino Médio recebem apoio técnico e financeiro, por meio do Programa

Dinheiro Direto na Escola - PDDE para a elaboração e o desenvolvimento de seus projetos de

reestrutu ração curricu lar.

Com vistas à consolidação desse programa, foi instituído, em 2013, o Pacto Nacional pelo

Fortalecimento do Ensino Médio, por meio da Portaria n.e 1.140, como forma de articular e

coordenar as ações e estratégias entre a União e os governos estaduais na formulação e
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implantação de políticas para elevar o padrão de qualidade do ensino médio, em suas diferentes

modalidades, orientado pela perspectiva de inclusão de todos que a ele têm direito.

lnegavelmente, a lnternet é um dos avanços mais significativos da modernidade, pois

abre portas para inúmeras oportunidades, inclusive, para o compartilhamento de informações, a

produção de conteúdo e a construção de conhecimento, a comunicação, o lazer e o

entretenimento. No passado recente, ficava-se horas em uma biblioteca para fazer uma pesquisa

simples, agora, com alguns cliques, em segundos, tudo está ao alcance.

Os educadores têm hoje incontáveis fontes de consulta e aprendizagem para aprimorar a

forma e o conteúdo de suas aulas. Seus alunos, atualmente, têm acesso a um mundo de

conhecimento na palma da mão, o que fornece um potencial imenso para o uso da tecnologia no

contexto escolar.

Conquanto as imensas vantagens que o surgimento da lnternet promoveu ao educador e

ao educando, muitos desafios, todavia, surgiram, entre os quais, as formas de interação

mudaram, assim, surgindo a necessidade de estar-se sempre em alerta.

Ciente desses desafios e de tais mudanças, bem como reconhecendo que todo o

educador exerce um papel fundamental na sociedade devido à sua influência e ao seu estímulo

sobre o pensar, o questionar, o aprender e, em muitas vezes, o agir das crianças e dos

adolescentes, sobre como usar a lnternet de forma consciente e responsável.

Com o surgimento das redes sociais e dos aplicativos de mensagens instantâneas, que de

certo modo revolucionaram a forma de comunicação entre as pessoas, a todos é possível

encontrar uma maneira diferente de relacionamento e de lidar com a exposição jamais imaginada.

Pode-se dizer que ocorreu a transição de uma situação em que o anonimato era a regra para outra

em que o exibicionismo é o normal.

As redes sociais que são tão apreciadas de acessar para postar fotografias, vídeos e

comentários, também podem ser uma porta aberta para que qualquer pessoa, em qualquer

parte do mundo (sim, não há fronteiras), veja e saiba tudo sobre o local onde se mora e

trabalha, para onde se viaja, tudo que se publica nelas!
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Desejando ou não, uma fotografia, um vídeo ou um comentário que se posta pode atingir

um número imenso de visualizações, compartilhamentos e novas postagens. Em algumas ocasiões,

se posta algo imaginando que só os familiares e amigos vão ver, mas, dependendo da situação, um

número indeterminado de pessoas pode ter acesso a isso, fazendo com que sua postagem atinja

milhões de visualizações.

lncluindo seus alunos, os pais e responsáveis destes. É cada vez mais comum que prints

de tela sejam compartilhados de uma rede social para outra. Por isso, é preciso saber que não se

tem controle do que é postado na lnternet, portanto, pensar antes de postar e analisar o que se

posta é fundamental!

Embora a mídia e a tecnologia tenham uma grande promessa de aprendizado, os jovens

precisam de apoio e educação para aprender a fazer julgamentos sólidos ao navegar no mundo

digital, Segundo o relatório Common Sense, "Technology Addiction: Concern, Controversy e

Finding Balance", metade dos adolescentes e mais de um quarto dos pais dizem que estão viciados

em seus dispositivos móveis. O "Censo do senso comum: o uso da mídia por adolescentes e

adolescentes". Quase metade dos adolescentes interferem com seu próprio aprendizado através

da multitarefa com as mídias sociais enquanto faz sua lição de casa.

E, um relatório recente de um grupo de pesquisadores em Stanford descobriu que 82 por

cento dos alunos do ensino médio não podem distinguir entre um anúncio marcado "conteúdo

patrocinado" e um real. Como os estados investem na tecnologia do século XXl, os legisladores

estaduais estão tomando medidas para garantir que os alunos tenham as habilidades de

alfabetização digital e cidadania que lhes permitam aproveitar ao máximo as oportunidades de

aprendizagem on-line. lsso inclui ajudar os alunos a discernir a origem e a validade do conteúdo

on-line e a praticar comportamento on-line seguro e ético. As escolas podem desempenhar um

papel crítico, educando, capacitando e envolvendo as crianças com as melhores práticas em torno

do uso da tecnologia.
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A alfabetização digital refere-se à influência no uso e segurança de ferramentas digitais

interativas e redes pesquisáveis. lsso inclui a capacidade de usar ferramentas digitais com

segurança e eficácia para aprender, colaborar e produzir.

O relatório de 2014 da Força Tarefa do lnstituto Aspen sobre Aprendizagem e lnternet,

"Aprendiz no Centro de um Mundo em Rede", recomenda que Estados e distritos responsável a

usar a tecnologia "Cidadania digital nas escolas", publicada pela Sociedade lnternacional para

Tecnologia em Educação, identifica a alfabetização digital como um dos nove principais elementos

da cidadania digital:

Acesso: Todos adotem políticas para garantir que a alfabetização digital seja ensinada

como uma habilidade básica nas escolas.

A cidadania digital é um termo mais amplo que muitas vezes incorpora o conceito de

alfabetização digital. Cidadania digital é definida como as normas de comportamento apropriado e

os usuários podem participar de uma sociedade digital em níveis aceitáveis se escolherem.

Comércio digital: os usuários têm conhecimento e proteção para comprar e vender em

um mundo digital.

Comunicação digital: Os usuários entendem os vários métodos de comunicação digital e

quando são apropriados.

Alfabetização digital: os usuários aproveitam o tempo para aprender sobre tecnologias

digitais e compartilham esse conhecimento com outras pessoas.

Etiqueta digital: os usuários consideram os outros quando usam tecnologias digitais.

Direito digital: Os usuários estão cientes das leis (regras, políticas) que regem o uso de

tecnologias digitais.

Direitos e Responsabilidades digitais: Os usuários estão prontos para proteger os direitos

dos outros e defender seus próprios direitos digitais.
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Saúde e bem-estar digital: os usuários consideram os riscos (físicos e psicológicos) ao usar

tecnologias digitais.

Segurança digital: os usuários reservam um tempo para proteger suas informações

enquanto se precaver para proteger os dados de outras pessoas também.

Política de educação digital exige que as escolas ofereçam educação e conscientização

sobre o uso seguro de tecnologia e cidadania digital. Eles são encarregados de capacitar os alunos

para fazer mídia inteligente e escolhas on-line e ajudar os pais a saberwm como discutir o uso de

tecnologia segura com seus filhos.

Washington foi mais longe em 2016, aprovando a legislação mais abrangente sobre

cidadania digital até o momento. Projeto de lei do Senado, 6273, aborda o uso de tecnologia

segura e cidadania digital em escolas públicas. A legislação fornece um processo para estudantes,

pais, professores, bibliotecários e outros envolvidos em discussões sobre uso seguro de

tecnologia, uso da internet, cidadania digital e alfabetização midiática. The Every Student Succeeds

Act (ESSA), a recente reautorização da Lei do Ensino Fundamental e Secundário, foi sancionada em

dezembro de 2015. A ESSA inclui novas disposições que incentivam o uso da tecnologia para

melhorar o desempenho acadêmico e alfabetização digital de todos os alunos. lnclui o apoio ao

desenvolvimento profissional destinado a melhorar a capacidade dos educadores e dos líderes

escolares de usar a tecnologia para apoiar o ensino e a aprendizagem. A lei autoriza os distritos

escolares a planejar como desenvolverão programas eficazes de biblioteca escolar para oferecer

aos estudantes uma oportunidade de desenvolver habilidades de alfabetização digital e melhorar

o desempenho acadêmico.

Não por acaso, o Plano Estadual de Educação do Amazonas,prevê como estratégia

lmplementar e ampliar o acesso á rede mundial de computadores e triplicar a relação

computador/aluno(a) nas escolas da rede pública de educação Básica, promovendo a utilização

pedagógica das tecnotogias da informação e da comunicação.

Assim, a Política disciplinada pelo presente Projeto de Lei prevê ações no sentido de

oferecer diretrizes para o uso pedagógico correto da tecnologia dentro do ambiente escolar.
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Com isso, considerando que a instituição da Política de Educação Digital nas Escolas -
Cidadania Digital será fundamental para o atendimento de importantes metas e estratégias do

Plano Estadual de Educação do Amazonas, e por se encontrar nos limites de iniciativa e

competência deste Legislativo, e diante do nítido interesse público abrangido pela questão, é que

solicito aos nobres parlamentares o auxílio no sentido da aprovação da presente proposição.

Ante o exposto, e considerando a importância da proposta para a população, contamos

com o apoio dos nobres pares à sua aprovação.

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO NAS, em Manaus, 29 de agosto de 2019.

Deputado Estad

z

EPUBLICANOS.
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providências.

Õ GOVSRNADOR DO ESTANO DO ÁilIAZONAS

FAçO SÂBER a lodos os habitántes que a
ASSËMBLÉ|A I-ËGISLAïIVA decrelou e eu sãnciono â prêsentê

LEI:
Ãí1. {"ô Ëj{,iì +prr:vaiic $ l'lnt'u Ësla*r'*l #Íi lïdrìcâçÌiÕ fJ*

Eçlado do Amazonas, com vigênciâ dê 10 (d€z) anor, a contar
da publicâção destâ Lei, nâ Íorma do Ar:exo Úníco, com vistas
aê cump&nentÕ do disposto no inciso lll do artigo 10 e no inciso
I do artigo 1'1 da LeÌ Federal n.o 9.304, de 20 de dêrembío de
1996, combinado côm o ártìgô 8,'dâ Lei Ëederâl n.o 13.005, de
25 de junho de 2014.

ÂÍt. 2.o São diÍêtrizes do PEE:

I - eÍrâdÍcâção do anâlfâbelismo;

ll - universalÌzação do atendimento e$colãÍì

lll - s(rperação dãs desigualdãdes eduÕâclonâis. ôom
ónfase na promoçáo da cidadanìa e na enadÌcâção de todas ãs
formos de discriminaçáo;

lV. melhoÍiã dã quâlidâda d6 ensino;

V " formação para o trabâlho e para a cidadaniâ. com
ênfase nos valorès morais e éticos em que sê fundamenta a
socÌedade;

Vl - prornoçãÕ âo prÌncipio dã ge$tãÕ dsnìocrática dã
êducâçáo públicâ;

Vli - promoção humânistica, cultural, ciêntífica e
teônoló0icâ do Ë.stado;

Vlll - es{ãbeleôimento de meta de aplicação de recursos
públicos em educâção públicâ, resultântes das re(ailâs
orçamêntáriãs, quê asseçuÍê âtêndimento âs necessidâdes dâ
expânsào, com pâdíâo de qualÍdâde e €quidade:

lX - valorìzação do$ prÕfì$sionâis dê êducação;

X - promoção dos prinôÍpios do respeito âos direitÕs
humarìos, à diversidâde e à $ustentabilidâde soÕíoambienlal.

Aú. 3,o As melãs pÍovistâs, integrânles dêstâ LeÌ,
deverão ser cumpÍidâs no prazo de vigênciã dó PEã, dê$de que
não haja prazo inferior deÍnido pârã metãs é eslrâtégiâs
especificâ$.

Ârl. 4.Ô As metas previstâs, integrantes desla Lei, têm .,.ì
como ieÍërênciâ os cênsos mâis âtuarizados da eluéaçiil \âsica/ f
e slrpenor, disponíveiÊ na dâlâ dâ publicação d7éta LeÌ. )f/-1

Ârl, 5.o A execução do Ëh.E e o cumpnmento de suâ$
mels$ serãô objeto d€ mÕnitorânento côntÍnuo e de avalìações
perìòdicas. reâlizados pelâs $egúinÌe$ inslâncìãs:

I - $ecralaria de €sisdo dê Educação e Qualídâde do
Ënsino - SEDUC;

ll ' Comi$sâô de Ëducaçáo da AssembÌeiã Le.gisiativâ;

lll - Conselho E$tâduãl de Educação;

lV. Fórunr Fstaduâl de Fducação dô Amauonâs.

g1.o Compête, ainda, às inslânciâs reíeridaç nô câpul
de$le ârtigc):

I - divulgar oe resultados dô monitorâmento e das
avâliâçôes noe respeclivos sítios ìnstÌlucionais na lnÍârnêt;

ll . ânâlis*r e propor pÕlíticas públÍcâ$ paÍã assêgurar a
ìnìplementação das estratógias e o cuapíimento dãs mëtâs;

S2,o A metã FrÕgreãsivã do investìmenlo públlco em
edllcâçèo sêrá âvâiiada no quaítô âno dê vigénciâ do pFE è
poderá s*r ãmpliadâ por nìêio cle lei pârâ âtênder âs
necessidâdes fìnancêírãs dô cumprhnênlo dâs dem9ie mêtâs.

Art. 6,0 O [:ãlado promôvôrá, an colaborsção com â
lrnião ê oã MunicipioÊ, a reâliuâção de, pelo nìenos. doâã
confèÍônciaô estâduâis ds, educ€ção até o fÌnat da vigênciâ
dêst€ PEE, ÒÕóÍdenãdâs pelo Fórum Estaduâl de Educâção ds
Anìa?onas, côm o objstívo dË ãvâlisr e monitotar â ey"êôução
deste PlaÍrô.

ArÌ, 7.o Ficâ ôâ$eguíaclo ô regimë de colaborãçáÕ entfe
os Munisipigs, o E$lada do Amâznnas e g tjoiáo páÍa a
oonsecuçóo dâs môtfls deste t ËE Õ ã implementâção dâË
estrâÍégias.

51." O Sì6tênìa ãstâduâl de Ënsino dôverá prever
mêcãnismós dO aconpanhãmenlo pára â c$11$êÕuçâo dag
firêta6 do PEË e pãrã o des€nvolvifientâ do$ meqânismoa de
Õslaboração ê coopÊrâçáô definido$ neetã Lei.

02.ô A Ëducâção Ëscolar lndíç6nâ deverá sêí
iDrplemontadâ por mâio d€ ÍÈgime dê cÕlabDrãção especííiúo,
cÕn$idêrandr) Õs terÍitôrios êtnicoaducãcioÌ1ais, e de estrãtégiãs
que levem €m ôotÍlâ âs e9pêôìfícidãdes 6ociocultuÍais ê
Íiõguísticãs cre câclâ çomunidadõ, pÍomovendo á consultâ pÍêyiâ
ê dovolutívâ a e6$aã comÌrnidâdôs.

ç3,ô As metâ$ ê estratégíâe definidâ$ nÕ Anèxo únicó
d€stâ Lei, nâo elídetrì a ãdôção dê mêdidas âdicionãis em
ámbiló lôcal ôu de inslrumento$ que
cooperação entÍo a União e o do

Art. g.o PãÍã à gârãntia da equidade ôducacioô4|, o
estado deverá üon$iderar o atendimento à5 necessidâdeô
êspecÍÍicâs da EducâçÂô Espêcial, ãsËegurãndo um sistema
inclusivo eÍn todos Õs nivêis, etâpas ê modalidãdes dè 6nslno.

Aú, 9.o O Estâdo do Attrazonas e os MunioípiÕs dêverâo
aprovar lóis espeêlÍicas digciplinândo a gestão democráticã dâ
educação em seus respectivos âmbitos de aluáÇãÕ durânte a
vìgênciâ dô PEË.

Âíí, 1$. {) fti?{1r} ll:!:.,â4\ti\1 t.tt} {..1\$e.;à.} ít{: íàl*dt} tí4J

Arnauonâ$ abrangeÍá, prioritarÍamente, o Sístetna Éstsduâl de
Hnsino, definindo a$ metâs e e$lratégíâs que âlerÌdãnì âs
incumbênëias que lhé íorêm destinãdás por l*ì.

Aú 11, Õ Plâna Píuriâfluâ|, as piretriães OrsâtrìentárÌâ$
€ os Orçâmentos Anuais do Ëstéìdo e Municípios deverãô sêr
íormulãdos dê modo a ãssegurãr a 6on6ignação de dotâçÕe6
ôrcamentáriã$ compatívêìg ôonì ã9 dirêlíizes. metaã ê
estràlégìâs do PEE, a Í'Ífl ds üabìlizâr suâ plsnâ exeÒução.

Ârt, 'f2, Até o final do segundo sêmê$tre do nono ano de
vigênciâ desle PEE, o Poder Exocutivo Ë€laduãl êncaminhãrá à
ABsembleia Legiglatíva do Ê$tâdó, sêm prejuí;ô dae
prêírôgâtivâs dêste Poder. ô proieto dê Iêi refêrerúê âô novo
Ëtâr,.) tlì-t:ìí!unl rJo !.ì.Jr,r.::lãrt a vKcfai íìs í)ilritÌii3 tul)sfouerïl9
que inôlüirá dìâgnósltco, diÍetrìzes, metaÊ â ê$trâtégiês pârâ o

fJróximo decênio, ãlinhados cÒn'ì o Plano Nãcionâl d€ HíJucâção.

Par*graÍo únioo, O ltórum Estâdual de Ëducação do
AilìÍJzônâs e o Conselhô Ëstadual do ËdtJcáçâo coordenarão o
processo de elâboíação dB proposla do PL.Íi, que dÊverâ scr
r€âlizâalo. com ârnplâ parlicipaçáo de represêntflnteb dâ
coìÌunidâde eduÕacionãl 6 da socíedadê civil orgânizgda e,
pogtêrioÍmente, encsminllãda ao Porjêr Ëxecutivo Ëstaduâ|,
sBguindo diretn?es do Sìstôma Nacional de Educaçâô.

Â.ri^ 13, Revogadas as disposiçÕõÊ em contrário, estâ Lei
ênlra em vigôr na date de auâ publìcaçáo.

GABINEïE FO oo E$ïApo Bo
AÍ!Í!AZ0NAS, ém MaÌì4u6, 26 de

SecÍetârio ci€ Estâdô Chê-fe

do 2015.
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Sabe-se que garantir a qualidade do ensino, implica também em melhor definição e

articulação entre os sistemas de ensino e unidades escolares, processos de organização e gestão do

trabalho escolar, melhorias nas condições de trabalho, valorização, formação e desenvolvimento

profissional de todos aqueles que atuam na educação. É fundamental ainda definir e implementar

dinâmicas curriculares que favoreçam aprendizagens significativas.

Espera-se com essa meta que as redes de ensino e a sociedade do estado do Amazonas,

articulem-se por meio de diferentes estratégias e mecanismos, em regime de colaboração e

consonância com Sistema Nacional de Educação, com a finalidade de garantir o alcance do nível

suficiente de aprendizado, em relação aos direitos e objetivos de aprendizagem e desenvolvimento

de estudo a cada ano e período, nas médias nacionais previstas para os próximos dez anos.

META 7 - QUALIDADE NA EDUCAçÃO

Fomentar a qualidade da Educação Básica em todas as etapas e modalidades, com melhoria

do fluxo escolar e da aprendizagem, de modo a atingir as seguintes médias estaduais para o IDEB:

5,4 nos anos iniciais do ensino fundamental; 4,8 nos anos finais do ensino fundamental; 4,2 no

ensino médio.

Tabela 40 - IDEB Amazonas Ensino Fundamental e Ensino Médio

Anos iniciais do ensino fundamental 4,5 4,8 5,1 5,4

I;'urte: Sa<:h r: (.)cu:so llscoktr - pnt jrt,rit:: lNlili

ESTRATÉGIAS

7.1 Reformular, mediante pactuação federativa, Diretrizes Pedagógicas para a Educação Básica

e a Base Nacional comum dos currículos, com direitos e objetivos de aprendizagem e

desenvolvimento dos alunos (as) para cada ano/série do ensino fundamental e médio, respeitados a

diversidade regional e local;

7.2 Assegurar que

a) No quinto ano de vigência deste PEE, pelo menos 52% (cinquenta e dois por cento) dos (as)

alunos (as) do ensino fundamental e do ensino médio tenham alcançado nível o suficiente de
ffi&



aprendizado em relação aos direitos e objetivos de aprendizagem e desenvolvimento de seu ano de

estudo, e 40% (quarenta por cento), pelo menos, o nível desejável;

b) No último ano de vigência deste PEE, todos os (as) estudantes do ensino fundamental e do

ensino médio tenham alcançado nível suficiente de aprendizado em relação aos direitos e objetivos

de aprendizagem e desenvolvimento de seu ano de estudo, e 60% (sessenta por cento), pelo menos,

o nível desejável;

7.3 lmplementar processo contínuo de autoavaliação das escolas de Educação Básica, por meio

da constituição de instrumentos de avaliação que orientem as dimensões a serem fortalecidas,

destacando-se a elaboração de planejamento estratégico, a melhoria contínua da qualidade

educacional, a formação continuada dos (as) profissionais da educação e o aprimoramento da

gestão democrática;

7.4 Desenvolver indicadores específicos de avaliação da qualidade da educação especial,

indígena, quilombola, campo, prisional e sócioeducativa;

7.5 Melhoraro desempenho dos alunos da educação básica nas avaliações da aprendizagem no

Programa lnternacional de Avaliação de Estudantes - PISA, tomado como instrumento externo de

referência, internacionalmente reconhecido, de acordo com as seguintes projeções:

Tabela 41 - Média dos resultados PISA

BRASIL
Media dos resultados em

matemática, leitura e ciências 438 455 473

7.6 lncentivar o desenvolvimento, selecionar, certificar e divulgar tecnologias educacionais para a

Educação lnfantil, o Ensino Fundamental e para o Ensino Médio, estimulando práticas pedagogicas

inovadoras que assegurem a melhoria do fluxo escolar e a aprendizagem, assegurando a

diversidade de métodos e propostas pedagógicas, com preferência para softwares livres e recursos

educacionais abertos, bem como o acompanhamento dos resultados nos sistemas de ensino em que

forem aplicadas;

7.7 Ampliar a oferta de transporte gratuito para todos os estudantes da Educação Básica do

Campo, mediante renovação e padronização integral da frota de veículos, de acordo com



especificações definidas pelo lnstituto Nacional de Metrologia, eualidade e Tecnologia - INMETRO, e

financiamento compartilhado, com participação da União, proporcional às necessidades do Estado e

seus municípios, visando a reduzir a evasão escolar e o tempo médio de deslocamento a partir de

cada situação local;

7.8 Desenvolver pesquisas de modelos alternativos de atendimento escolar para a população do

campo que considerem as especificidades locais e as boas práticas estaduais, nacionais e

internacionais;

7.9 lmplementar e ampliar, até o quinto ano de vig ência deste PEE, o acesso à rede mundial de

computadores em banda larga de alta velocidade e triplicar, até o final da década. a relacão

computador/aluno (a) nas escolas da rede pública de Educação Básica, promovendo a utilização

pedagógica das tecnologias da informação e da comunicação;

7.10 Apoiar técnica e financeiramente a gestão escolar mediante transferência direta de recursos

financeiros à escola, garantindo a participação da comunidade escolar no planejamento e na

aplicação dos recursos, visando à ampliação da transparência e ao efetivo desenvolvimento da

gestão democrática;

7.'l'l Ampliar programas e aprofundar ações de atendimento ao aluno, em todas as etapas da

Educação Básica, por meio de programas suplementares de material didático-escolar, transporte,

alimentação e assistência à saúde;

7.12 Assegurar a todas as escolas públicas de educação básica o acesso ao abastecimento de

água tratada, esgotamento sanitário e manejo dos resíduos sólidos, garantir o acesso dos alunos a

espaços para a prática esportiva, a bens culturais e artísticos e a equipamentos e laboratórios de

ciências e, em cada edifício escolar, garantir a acessibilidade às pessoas com deficiência;

7.13 lnstitucionalizar e manter, em regime de colaboração, programa de reestruturação e aquisição

de equipamentos para escolas públicas, visando à equalização regional das oportunidades

educacionais;

7.14 Prover equipamentos e recursos tecnológicos digitais para a utilização pedagogica no

ambiente escolar a todas as escolas públicas da educação básica, criando, inclusive, mecanismos

para implementação das condições necessárias para a universalizaçáo das bibliotecas nas

instituições educacionais, com acesso a redes digitais de computadores, inclusive a internet;

7.15 Apresentar e estabelecer, em regime de colaboração com os municípios, no prazo de 2 (dois)

anos a contar da publicação desta Lei, parâmetros mínimos de qualidade dos serviços da Educação


