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As ações da SEDUC visam ao fortalecimento dos três 
pilares que apoiam a secretaria e de seu alicerce 

Gestão Eficiente da SEDUC 

 

Rede Escolar 
 

• Estrutura física 
adequada nas escolas 

• Expansão para todos os 
locais onde há demanda 

• Expansão do uso de 
tecnologias educacionais 

Valorização do 
Servidor 

 

• Melhor atratividade da 
carreira do profissional 
da educação 

• Formação contínua para 
os servidores 

 

Política 
Pedagógica 

• Programas voltados 
para a melhoria do 
ensino-aprendizagem 

• Melhoria dos índices de 
proficiência 

• Parceria com redes 
municipais 

 

• Eficiência na utilização 
de recursos 

• Visão estratégica das 
ações da SEDUC 

• Transparência 
das ações 

Foco no Aluno 

Professores Preparados e Motivados 
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As ações da SEDUC visam ao fortalecimento dos três 
pilares que apoiam a secretaria e de seu alicerce 
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Politicas pedagógicas para uma melhor 
aprendizagem serão uma prioridade (1/4) 

METAS PEDAGÓGICAS DO 
ESTADO AÇÕES PREVISTAS 

• Lançar edital de licitação para realizar o 
programa Amazonas Alfabetizado 
para educar 120 mil alunos em dois 
anos 

• Reduzir os índices de analfabetismo 
no estado do Amazonas 

• Garantir que todas as crianças sejam 
alfabetizadas até os oito anos de idade 

 

• Expandir os programas Avançar, 
Reforço Escolar e de Redução do 
Abandono Escolar (PRAE) 

• Abrir 600 novas vagas para 
estagiários de reforço escolar para 
atender a 25 mil alunos em 2013 

STATUS 

Progredindo 

normalmente 
Atrasado A começar Completo 

Legenda: 

• Lançar o programa alfabetização na 
idade certa na rede estadual 

• Expandir vagas no Projeto Avançar na 
matrícula de 2013 para 80 mil alunos 

• Ampliar o escopo do PRAE para 
oferecer mais formas de atendimento ao 
aluno 



6 121019_Plano de Gestão_Update1 SAO 

Politicas pedagógicas para uma melhor 
aprendizagem serão uma prioridade (2/4) 

METAS PEDAGÓGICAS DO 
ESTADO AÇÕES PREVISTAS 

• Avaliar 230 mil alunos através do 
SADEAM 

• Diagnosticar a qualidade do ensino nas 
escolas da rede estadual identificando 
as melhores práticas 

• Estimular a leitura e a escrita 
entre os alunos e professores da rede 
estadual 

STATUS 

Progredindo 

normalmente 
Atrasado A começar Completo 

Legenda: 

• Lançar o programa de estímulo a 
leitura com distribuição de 810 mil 
livros para alunos do Ensino 
Fundamental 

• Reunir com os professores de cada 
componente das melhores escolas do 
estado para identificar boas práticas 
replicáveis 

• Lançar prêmio de práticas exitosas 
para a educação inclusiva 

• Aumentar o acervo das bibliotecas com 
a aquisição de 80 mil livros para as 
escolas de ensino médio através do 
programa Ensino Médio Inovador 
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Politicas pedagógicas para uma melhor 
aprendizagem serão uma prioridade (3/4) 

METAS PEDAGÓGICAS DO 
ESTADO AÇÕES PREVISTAS 

• Lançar um concurso de gêneros 
textuais entre alunos e professores 

• Estimular a leitura e a escrita entre os 
alunos e professores da rede estadual 

• Apoiar os municípios para elevar o nível 
de qualidade das redes municipais de 
educação compartilhando as melhores 
práticas do estado 

STATUS 

Progredindo 

normalmente 
Atrasado A começar Completo 

Legenda: 

• Lançar o programa de parceria 
pedagógica com as redes municipais 
com assinatura de compromisso pela 
educação com prefeitos 

• Definir estratégia de uso do centro de 
mídias em escolas de zonas urbanas 

• Otimizar a utilização de recursos 
tecnológicos para fins pedagógicos 

• Lançar o programa de 
aperfeiçoamento de professores 
através de cursos da própria SEDUC 

• Garantir que os todos os professores 
tenham o nível adequado de 
proficiência no componente que 
ensinam • Prospectar parcerias com universidades 

para oferecer três mil vagas de pós-
graduação aos servidores 
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Politicas pedagógicas para uma melhor 
aprendizagem serão uma prioridade (4/4) 

METAS PEDAGÓGICAS DO 
ESTADO AÇÕES PREVISTAS 

• Aproveitar as oportunidades trazidas 
pela realização da copa do mundo 
para gerar resultados no longo prazo 

STATUS 

Progredindo 

normalmente 
Atrasado A começar Completo 

Legenda: 

• Lançar um curso especial de língua 
inglesa para dois mil alunos da 
SEDUC que serão voluntários do 
estado na copa do mundo 

• Lançar uma revista sobre o vestibular 
para os alunos que cursarão o terceiro 
ano em 2013 

• Estimular os alunos a buscarem o 
ensino superior após a conclusão do 
ensino básico 

• Realizar um seminário incluindo 
representantes dos povos indígenas 
para elaboração do currículo 

• Definir os currículos adequados para a 
educação indígena 

• Realizar avaliação eletrônica para 
16,5 mil jovens e adultos 

• Oportunizar a mais jovens e adultos a 
conclusão do ensino através do provão 
eletrônico 
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As ações da SEDUC visam ao fortalecimento dos três 
pilares que apoiam a secretaria e de seu alicerce 

Gestão Eficiente da SEDUC 

 

Rede Escolar 
 

• Estrutura física 
adequada nas escolas 

• Expansão para todos os 
locais onde há demanda 

• Expansão do uso de 
tecnologias educacionais 

Valorização do 
Servidor 

 

• Melhor atratividade da 
carreira do profissional 
da educação 

• Formação contínua para 
os servidores 

 

Política 
Pedagógica 

• Programas voltados 
para a melhoria do 
ensino-aprendizagem 

• Melhoria dos índices de 
proficiência 

• Parceria com redes 
municipais 

 

• Eficiência na utilização 
de recursos 

• Visão estratégica das 
ações da SEDUC 

• Transparência 
das ações 

Foco no Aluno 

Professores Preparados e Motivados 
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A valorização dos servidores é componente 
essencial para a qualidade de ensino (1/2) 

METAS DE VALORIZAÇÃO DO 
SERVIDOR AÇÕES PREVISTAS 

• Realizar a progressão  horizontal 
e vertical dos servidores que estão 
com promoções atrasadas 

STATUS 

Progredindo 

normalmente 
Atrasado A começar Completo 

Legenda: 

• Lançar edital da avaliação para 
progressão horizontal de docentes 

• Encaminhar para a assembleia legislativa 
uma revisão do plano de carreiras, 
cargos e remuneração dos servidores 
da educação 

-Elaborar o plano de implantação do Horário 
de Trabalho Pedagógico de forma faseada 
nos próximos anos 

• Tornar a carreira do magistério mais 
atraente, incentivando a permanência e 
a qualificação de professores 

• Encaminhar para a Assembleia 
Legislativa a proposta de quadro de 
professores para permitir a progressão 
vertical 
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A valorização dos servidores é componente 
essencial para a qualidade de ensino (2/2) 

METAS DE VALORIZAÇÃO DO 
SERVIDOR AÇÕES PREVISTAS 

• Compatibilizar os direitos e deveres dos 
profissionais da educação com a 
realidade atual da secretaria 

STATUS 

Progredindo 

normalmente 
Atrasado A começar Completo 

Legenda: 

• Constituir comissão para revisar o 
Estatuto do Magistério do Amazonas 

• Nomear os aprovados no concurso de 
2011 que ainda não foram chamados 
dentro do número de vagas 

• Preencher as vagas em aberto com 
servidores estatutários 

• Avaliar e atuar sobre o clima 
organizacional garantindo 
convivência harmoniosa entre 
colegas de trabalho visando à melhoria 
contínua 

• Realizar pesquisa de clima com todas 
as esferas da secretaria 
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As ações da SEDUC visam ao fortalecimento dos três 
pilares que apoiam a secretaria e de seu alicerce 
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O terceiro pilar será o de expansão e 
melhorias na rede escolar (1/3) 

METAS PARA A REDE ESCOLAR AÇÕES PREVISTAS 

• Restaurar as condições de uso 
adequado nas escolas com maior 
necessidade 

STATUS 

Progredindo 

normalmente 
Atrasado A começar Completo 

Legenda: 

• Concluir obras em 23 escolas para o 
ano letivo de 2013 

• Iniciar a construção de 2 CETI’s 

• Expandir o atendimento escolar em 
tempo integral 

• Encaminhar para licitação a construção de 
12 CETI’s 

• Expandir a matrícula em CETI’s para 
oportunizar que mais alunos tenham 
acesso à educação integral 

• Definir quais escolas podem ser 
transformadas em ETI’s 
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O terceiro pilar será o de expansão e 
melhorias na rede escolar (2/3) 

METAS PARA A REDE ESCOLAR AÇÕES PREVISTAS 

• Expandir a rede de escolas regulares 

STATUS 

Progredindo 

normalmente 
Atrasado A começar Completo 

Legenda: 

• Abrir licitação para a construção de 11 
escolas em Manaus 

• Otimizar os processos de matrícula e de 
lotação de professores 

• Preparar a rede escolar para o início das 
aulas em 2013 

• Perenizar a qualidade de gestão das 
escolas promovendo a busca pela 
melhoria contínua 

• Contratar empresa especializada para 
apoiar na certificação ISO 9001 de 
mais 25 escolas 

• Ampliar o programa 5S para mais 50 
escolas 
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O terceiro pilar será o de expansão e 
melhorias na rede escolar (3/3) 

METAS PARA A REDE ESCOLAR AÇÕES PREVISTAS 

• Fornecer plataforma tecnológica para a 
comunidade escolar, garantindo o 
acesso a conteúdos digitais 
relacionados aos componentes 
curriculares 

STATUS 

Progredindo 

normalmente 
Atrasado A começar Completo 

Legenda: 

• Iniciar licitação para aquisição de 
tablets para os alunos do 3º ano do 
ensino médio com aplicativos 
pedagógicos 

• Lançar programa de distribuição de 
tablets para os professores estaduais 
do ensino médio 

• Adquirir lousas digitais para garantir 
que cada escola possua ao menos um 
equipamento do tipo 

• Lançar o portal do aluno, com 
serviços para estudantes 

• Abrir licitação para aquisição de 
equipamentos para a integração das 
escolas de Manaus com o Centro de 
Mídias e criação de redes Wi-Fi 
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As ações da SEDUC visam ao fortalecimento dos três 
pilares que apoiam a secretaria e de seu alicerce 
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das ações 

Foco no Aluno 

Professores Preparados e Motivados 



17 121019_Plano de Gestão_Update1 SAO 

Melhor gestão da SEDUC suportará as 
iniciativas para a educação (1/3) 

METAS PARA UMA GESTÃO 
EFICIENTE AÇÕES PREVISTAS 

• Direcionamento e coerência nas 
ações da secretaria, com foco na 
melhoria da qualidade da educação 

- Criação da cultura de desempenho e 
excelência na prestação do serviço de 
educação 

STATUS 

Progredindo 

normalmente 
Atrasado A começar Completo 

Legenda: 

• Redefinir a missão, visão e valores 
da secretaria para alinhar todos os 
colaboradores nos mesmos princípios, 
forma de trabalho e objetivos 

• Melhoria nos processos de gestão 
escolar 

- Aplicação das melhores práticas de gestão 
para todas as escolas 

• Iniciar a construção de forma 
colaborativa do novo manual de 
gestão escolar 

• Iniciar o Planejamento Estratégico da 
SEDUC até 2021 

• Revisar os critérios para seleção e 
avaliação de gestores escolares 

• Lançar revista de melhores práticas 
internas de gestão escolar 
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Melhor gestão da SEDUC suportará as 
iniciativas para a educação (2/3) 

METAS PARA UMA GESTÃO 
EFICIENTE AÇÕES PREVISTAS 

• Permitir a formação continuada dos 
servidores responsáveis pela gestão da 
SEDUC 

STATUS 

Progredindo 

normalmente 
Atrasado A começar Completo 

Legenda: 

• Definir o portfolio de treinamentos 
básicos para funcionários da sede, 
coordenadorias e gestores escolares 

• Aumentar a eficiência na gestão de 
obras e de projetos de engenharia 

• Contratar serviço de apoio ao 
gerenciamento de obras e 
desenvolvimento de projetos 

• Melhor planejamento e execução dos 
recursos 

- Uso racional dos recursos da SEDUC 

• Definir e planejar o orçamento 2013 

- Rever contratos da SEDUC 

- Mapear as oportunidades de redução de 
custos 

• Aumento dos recursos disponíveis 
para a educação 

• Aprovar o projeto de financiamento 
com o BID para investimentos na 
educação 

• Realizar estudos para a estruturação do 
fundo rotativo da SEDUC 
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Melhor gestão da SEDUC suportará as 
iniciativas para a educação (3/3) 

METAS PARA UMA GESTÃO 
EFICIENTE AÇÕES PREVISTAS STATUS 

Progredindo 

normalmente 
Atrasado A começar Completo 

Legenda: 

• Maior transparência nas ações da 
SEDUC 

• Implantar a ouvidoria para facilitar o 
contato da comunidade com a secretaria 

• Modernização da documentação escolar 
• Abrir licitação para centralização e 

digitalização de arquivos escolares 

• Iniciar a reformulação do Site da 
SEDUC para facilitar o acesso às 
informações 


