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APRESENTAÇÃO 

 
O Plano Municipal de Educação em Direitos Humanos é o documento que sintetiza as 
diretrizes e ações estratégicas em educação em direitos humanos para o conjunto das 
políticas educacionais executadas pela Secretaria Municipal de Macapá (SEMED). 
 
O plano é fruto de um trabalho coletivo envolvendo técnicos e gestores vinculados à 
SEMED, SEMDH e IMPROIR e pesquisadores do Observatório da Democracia, Direitos 
Humanos e Políticas Públicas da Universidade Federal do Amapá (Unifap), em parceria 
com a Rede Brasileira de Educação em Direitos Humanos no Amapá. 
 
 A proposta é implementar as Diretrizes Nacionais para Educação em Direitos Humanos, 
aprovadas pelo Conselho Nacional de Educação, com publicação em 2012 e, consolidar 
metas previstas no Plano Municipal de Educação de Macapá relativas à promoção do 
direito à educação na perspectiva da equidade. 
 
O processo de elaboração do Plano Municipal de Educação em Direitos Humanos foi 
participativo, com consulta pública. As sugestões foram formatadas e incorporadas ao 
documento base, inicialmente elaborado pelo grupo de trabalho instituído pela Portaria nº 
0176/2021-SEMED/PMM. 
 
Estruturalmente, o plano está organizado em três dimensões estratégicas, com respectivas 
diretrizes, acompanhada de um conjunto de ações e metas para cumprimento em período 
máximo de até dois anos. Em uma síntese, o plano prevê ações que procuram inserir a 
educação em direitos humanos na educação básica e nos espaços de educação não 
formal, observando aspectos ligados ao currículo, materiais didáticos, formação de 
professores, práticas e metodologias inovadoras. 
 
É importante ressaltar que a constituição do Plano Muncipal de Educação em Direitos 
Humanos atende a uma reivindicação histórica de organizações da sociedade civil e 
movimentos sociais para que a escola e os processos educativos reconheçam e 
promovam o direito à educação de grupos e segmentos historicamente vulnerabilizados e 
excluídos, por diferenças culturais, de raça/etnia, gênero e sexualidade, religião e de 
classe. 
 
O desafio é dotar os espaços formais e não formais de ensino de recursos e estratégias 
para que todos os atores que integram a comunidade escolar assumam o compromisso de 
promover uma cultura de respeito e promoção dos direitos humanos. 
 
A implementação do Plano, por sua vez, requer o mesmo processo participativo que 
marcou sua formulação, de forma a pautar a defesa e promoção dos direitos humanos no 
conjunto das políticas públicas de educação de Macapá. 
 
A expectativa é de participação de atores e representantes da comunidade escolar, 
gestores e organizações da sociedade civil na execução e monitoramento das ações 
previstas no Plano, tendo como horizonte a ideia central de que o direito à educação está
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atrelado ao respeito, a promoção e a defesa dos direitos humanos, observando as 
diferenças e desigualdades como aspectos centrais para (re) pensar a ação formativa na 
educação pública. 
 
 

Prof. Dr. Antônio Sardinha 

Coordenador Técnico Grupo de Trabalho para Elaboração do Plano Municipal de 
Educação em Direitos Humanos/Observatório da Democracia, Direitos Humanos e 

Políticas Públicas/ Universidade Federal do Amapá 
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APRESENTAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

 
O Plano Municipal de Educação em Direitos Humanos representa uma iniciativa inédita, 
onde pesquisadores do Observatório da Democracia, Direitos Humanos da Universidade 
Federal do Amapá em interlocução com técnicos da Secretaria Municipal de Educação, 
SEMDH e IMPROIR atuaram para construir um documento onde pode-se acessar algumas 
diretrizes e ações estratégicas em Direitos Humanos, a serem desenvolvidas pelas escolas 
municipais. 
 
Em novembro de 2021 se comemora os 73 anos da Declaração Universal dos Direitos 
Humanos, em que nos remete ao passado, sobre todas as razões envolvendo guerras as 
quais levaram a criação da Organização das Nações Unidas a promover a discussão e 
aprovação desse importante documento, e qual mensagem deveria ser repassada ao 
mundo naquele momento histórico, quando o nazismo assombrou o mundo. 
 
Para que se pudesse propagar a paz e a garantia universal aos direitos humanos para 
todos, independentemente de raça, cor, religião, etnia, gênero ou convicções políticas. 
Apesar desse contexto histórico, essa discussão também é atual, quando pensamos que 
algumas nações no mundo ainda convivem com o autoritarismo e diversas violações de 
direitos, como acontece na Venezuela, quando testemunhamos a migração dos 
venezuelanos para diversas partes dos países da América do Sul, como o Brasil. 
 
Trazer o tema dos direitos humanos para educação de Macapá, nos tempos atuais 
possibilita que a escola municipal desde a primeira infância possa refletir e implementar 
ações que possam formar cidadãos mais conscientes de seu lugar na sociedade e seus 
direitos. 
 
Para a secretaria de Educação de Macapá, a implementação desse Plano Municipal de 
Educação em Direitos Humanos ilumina várias possibilidades de práticas pedagógicas, 
numa perspectiva de uma educação integral, formando cidadãos mais críticos com vistas a 
construir um futuro com menos desigualdades. 
 
 

Prof. Me. Edielson Silva 

Secretário Municipal de Educação de Macapá 
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APRESENTAÇÃO DA DIVISÃO DA DIVERSIDADE 

 
A Divisão da Diversidade – SEMED apesar de ser notório a necessidade de sua existência 
na secretaria de educação municipal, mesmo assim só foi implantada há pouco tempo no 
organograma da secretaria municipal de educação. Mesmo com tão pouco tempo de 
existência a divisão já realiza um feito importante e que exige um movimento intelectual 
grande para materialização das ideias do que preconiza a perspectiva dos direitos 
humanos.  A temática dos direitos humanos é uma pauta urgente e cara para a educação 
contemporaneidade, a temática ora evidenciada envolve tudo que a Divisão da Diversidade 
contempla como atribuição e pensa para o currículo escolar da rede municipal. 

Levando-se em consideração o histórico de exclusão de determinadas parcelas de nossa 
sociedade na educação, mas especificamente vozes que sejam representadas no currículo 
municipal, o plano atende de forma satisfatória as demandas dessas vozes sociais que por 
muito tempo ficaram sendo silenciadas ou à margem do currículo. 

As questões educacionais sobre gênero, raça/etnia, mulher, pessoas com deficiência, 
público LGBTQIA estão contempladas na pauta dos direitos humanos e agora fazem parte 
de um documento educacional que direciona a rede para incluir de maneira contínua e 
sistematizada as ações pedagógicas que possam contemplar esse público. 

O Plano assegura em seu escopo três dimensões estratégicas as quais possuem ações 
que precisam ser executadas a curto, médio ou à longo prazo, esses prazos foram 
pensados conforme a estrutura e a possiblidade e implementa-las na rede municipal de 
educação. Esperamos que este documento orientador direcione a rede e que através dele 
possamos materializar ações pedagógicas inclusivas e que contemplem as múltiplas 
diversidade(s) que fazem parte do nosso pais e em especifico do município de Macapá-AP. 

 

 

Prof. Dr. Bruno Marcelo de S. Costa 

Chefe da Divisão da Diversidade - SEMED 
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Dimensões Estratégicas do Plano Municipal de Educação em Direitos Humanos 

 
1. Dimensão estratégica: Gestão e normatização da política de Educação em Direitos 

Humanos no conjunto da política municipal de educação 

 
Diretrizes estratégicas 

 
- Instituir mecanismos, normas e regulamentação orientadora capaz de institucionalizar 

a educação em direitos humanos no conjunto das ações, processos, práticas e 
instrumentos de gestão da política educacional em todos os níveis, setores, diretrizes, 
recomendações, instruções normativas, políticas e ações geridas pela Secretaria 
Municipal de Educação. 

 
- Garantir sustentabilidade financeira para o funcionamento de setor competente 

pela gestão da política de educação em direitos humanos do município. 

 
- Instituir espaço de monitoramento e avaliação da política de educação em direitos 

humanos, sob a perspectiva democrática e da participação da sociedade civil 
organizada. 

 
 
* Sobre os períodos estabelecios para o cumprimento das ações 

curto prazo -  6 meses 
Médio prazo– 1 ano 

longo prazo – 2 anos 

 

Ação Prioridade/
Período 

Meta Responsável Indicador de 
monitoramento/ 
Avaliação 

1.1 Aprovação 
de diretrizes 
complementar
es municipais 
para educação 
em direitos 
humanos pelo 
Conselho 
Municipal de 
Educação. 

 

Curto prazo Diretriz 
aprovada com 
diretrizes 
complementar
es para 
educação em 
direitos 
humanos 
aplicadas à 
rede. 

Conselho 
Municipal de 
Educação. 

Resolução 
aprovada
 
e publicada. 

1.2 Aprovação 
do Plano 
Municipal de 
Educação em 
Direitos 

Médio Prazo Plano 
Aprovado pelo 
Conselho 
Municipal de 
Educação 

Secretraria de 
Educação e 
Conselho 
Municipal de 
Educação. 

Resolução 
aprovada
 
e publicada. 
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Humanos de 
Macapá pelo 
Conselho 
Municipal de 
Educação. 

1.3 Orientação 
aos núcleos 
competentes 
da Secretaria 
Municipal de 
Educação para 
área de 
currículos, 
material 
didático, 
formação 
continuada e 
apoio à gestão 
escolar e 
demais 
núcleos 
especializados 
para 
normatizarem 
a educação 
em direitos 
humanos na 
interface com 
as suas 
respectivas 
ações. 

Médio prazo Formatação 
de instrução 
normativa 
para orientar 
implementaçã
o das 
diretrizes de 
educação em 
direitos 
humanos na 
política de 
educação 
municipal. 

 
Divisão da 
Diversidade/Ga
binete da 
SEMED. 

Instrução 
normativa 
aprovada e 
divulgada. 

1.4 Fortalecer a 
estrutura de 
recursos 
humanos e 
orçamento da 
Divisão da 
diversidade da 
Secretaria 
Municipal de 

Educação. 

Médio prazo Recursos 
humanos e 
infra-estrutura 
adequadas ao 
funcionamento 
da Divisão da 
Diversidade/S
EMED. 

Gabinete 
SEMED/Secreta
rias de 
Planejamento e 
Finanças. 

Orçamento 
aprovado com 

previsão de 
fortalecimento 
da equipe da 
diretoria. 
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1.5 Insitutir o 
Departamentoo
u Coodenadoria 
de Inclusão e 
Diversidade na 
Estrutura 
Organizacional 
da Secretaria 
Municipal de 
Educação, 
nesse 
departamento 
ficariam 
subordinadas a 
educação 
especial, etnico 
racial, educação 
do campo e 
educação e 
genero. 

Médio Prazo Departamento 
instituido no 
organograma da 
Secretaria 
Municipal de 
Educação 

Subsecretaria de 
Gestao 
Pedagogica e 
Gabinete da 
SEMED 

Departament
o ou 
Coordenadori
a criado e 
fortalecido 

1.6 Instituir e 
garantir 
funcionamento 
do Comitê 
Municipal de 
Educação em 
Direitos 
Humanos com 
participação da 
Secretaria de 
Direitos, 
coodernadorias 
da Mulher, 
Juventude, 
Instituto de 
Promoção da 
Igualdade racial 
e representação 
da 
coordenadoria 
de politicas para 
pessoas com 
deficiencia. 

Médio prazo Comitê 
constituído com 
regimento e 
plano de 
trabalho para 
funcionamento 
aprovados 

Divisão da 
Diversidade/SE
MED/IMPROIR/
Secretaria de 
Direitos 
Humanos 

Comitê 
instituído por 
decreto 
municipal 
Reuniões do 
Comitê 
realizadas a 
partir de 
calendário 
anual 
aprovado 
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2. Dimensão estratégica: Implementação, por meio de projetos, programas e 
atividades programadas, das diretrizes de educação em direitos humanos como 
agenda transversal em todas as ações e serviços ofertados no âmbito da rede 
municipal de educação de Macapá. 

 
Diretriz estratégica: Promover, no conjunto das atribuições e competências da Secretaria 

Municipal de Educação, ações, estratégias e atividades educativas em direitos humanos, 

em consonância às diretrizes nacionais e eixos estratégicos do Plano Nacional de 

Educação em Direitos Humanos. 

 
2.1 Dimensão estratégica - Currículos e Educação em Direitos Humanos 

 
Estratégica específica 
Garantir a abordagem e diretrizes da educação em direitos humanos na formulação e 
implementação do currículo da educação básica na rede municipal de educação. 

 

Ação Prioridade/ 
Período 

Meta Responsável Indicador de 
monitoramento/ 
Avaliação 

2.1.1. Garantir 
que a 
perspectiva da 
educação em 
direitos 
humanos esteja 
presente como 
vies teorico 
pedagogico na 
implementação 
das diretrizes 
da Base 
Curricular 
Macapaense 
para Educação 
Infantil, Ensino 
Fundamental, 
Educação de 
Jovens e 
Adultos e 
currículos 
prioritários, 
alinhando às 
especificidades 
da Educação 
Especial, 
Educação no 
Campo, 
Educação 
Indígena e 

Médio 
prazo 

Documento 
técnico 
aprovado com 
referências 
elaborado e 
assegurado 
no RCM 
(Referencial 
Curricular 
Macapanense
). 

Divisão da 
Diversidade e 
demais setores 
pedagogicos da 
SEMED. 

Elaboração e 
publicação em 
ato normativo do 
documento. 
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Educação 
Ètnico Racial. 

2.1.2 Inserir 
nos currículos 
voltados à 
educação no 
campo a 
educação em 
direitos 
humanos 
como 
referência para 
orientar a ação 
de formação 
nessa 
modalidade de 
ensino sendo 
estruturado 
sob as 
temáticas da 
terra, cultura e 
do território. 

Médio Prazo 
 
 
 
 
 
 

Currículos das 
25 escolas do 
campo 
revisados 
contemplando 
as diretrizes 
de educação 
em direitos 
humanos. 

Divisão da 
Educação no 
Campo 
(SEMED). 

Aprovação das 
alterações 
curriculares nos 
projetos 
pedagógicos das 
escolas. 
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2.2 Dimensão estratégica - Estratégias pedagógicas e práticas educativas inovadoras em 
Educação em Direitos Humanos 

 
Diretriz Estratégica específica: Fomentar práticas pedagógicas inovadoras em educação 

em direitos no conjunto das ações educativas ofertadas pela rede municipal de ensino. 

 

Ação Prioridade/
Período 

 

Meta Responsável Indicador de 
monitoramento/ 
Avaliação 

2.2.1 Promover 
campanhas 
educativas (Dia 
D) em parcerias 
com órgãos e 
instituições 
governamentais 
e não 
governamentais, 
para promover a 
cultura de 
respeito aos 
direitos 
humanos na 
rede pública 
municipal de 
ensino. 

Médio prazo 1 campanha 
educativa de 
promoção da 
diversidade e 
dos direitos 
humanos 
elaborada e 
divulgada 
Conteúdos 
introduzidos 
no currículo 
das escolas 
municipais. 

SEMED 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Público da 
campanha 
atingido Material 
da campanha 
disponível em 
todas as 
unidades 
escolares e de 
gestão da 
SEMED. 
 
 

2.2.2 Incluir  
conhecimentos 
acerca da Lingua 
de sinais – 
Libras na matriz 
curricular das 
escolas 
municipais de 
Macapá. 

Médio prazo Conteúdos 
introduzidos 
no currículo 
das escolas 
municipais 

Divisão da 
Educação 
Especial e 
Divisão de 
Recursos 
Didatico-
pedagogicos. 

Ato normativo 
com 
regulamentação 
desses 
conteúdos na 
matriz curricular. 

2.2.3 Capacitar 
à gestão e corpo 
docente das 
escolas do 
campo a partir 
de oficinas 
educativas para 
a prática 
pedagógica em 
educação em 
direitos 
humanos. 

Médio Prazo 
 
 

2 oficinas 
ofertadas 

Divisão da 
Educação no 
Campo e 
Divisão de 
Formação 
Continuada. 

Oficinas 
realizadas com 
avaliação dos 
participantes. 

2.2.4 Fomentar 
metodologias de 
ensino que 

Médio Prazo 2 encontros 
de formação 
sobre direitos 

Divisão da 
Educação no 
Campo. 

Oficinas 
realizadas com 
avaliação dos 
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contemplem a 
perspectiva da 
educação em 
direitos 
humanos entre 
os professores 
que atuam na 
rede municipal 
de Macapá, 
especificamente 
lotados na zona 
rural. 

humanos na 
educação do 
campo 
realizados. 

participantes. 
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2.3 Dimensão estratégica - Formação continuada e Educação em Direitos 
Humanos. 

Diretiz Estratégica específica: Instituir a educação em direitos humanos como 
agenda estruturante e transversal na política de formação continuada da rede 
municipal de ensino 

 

Ação Prioridade/ 
período 

Meta Responsável Indicador de 
monitorament
o/ avaliação 

2.3.1 Garantir 
formação 
continuada aos 
docentes visando 
assegurar nas 
diretirzes 
curriculares o eixo 
educação em 
Direitos Humanos 
a ser trabalhado 
nos varios niveis 
e modalidades de 
ensino ofertados 
pela rede 
municipal de 
ensino. 

Médio prazo Diretrizes 
curriculares da 
formação 
continuada 
com eixo 
educação em 
direitos 
humanos 
aprovadas. 

SEMED 
através apoio 
da Divisão da 
Diversidade  e 
Divisão da 
Formação 
Continuada. 

Documento 
orientador 
aprovado e 
publicado. 

2.3.2. 
Proporcionar 
formação 
continuada que 
considere a 
realidade dos 
sujeitos do campo 
em suas 
dimensões 
políticas, 
socioculturais, 
econômicas, 
institucionais 

e ambientais, com 
enfoque na 
multidimensionali
dade do ser 
humano. 

Médio prazo Realização de 
3 formações 
por ano 

Divisão da 
Educação no 
Campo, 
Divisão da 
Formação 
Continuada e 
Divisão da 
Diversidade. 

Curso de 
formação 
realizados. 
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2.3.3. Firmar 
parcerias com as 
instituições de 
Educação 
Superior locais 
para a realização 
de cursos de 
extensão, ciclos 
de estudos e 
palestras sobre 
Educação em 
Direitos Humanos 
para os 
profissionais que 
atuam na 
Educação Infantil 
e Ensino 
Fundamental. 

 

Curto prazo Parcerias 
realizadas com 
2 cursos 
ofertados. 

Divisão do 
Ensino 
Fundamental e 
Divisão da 
Educação 
Infantil. 

Documento de 
cooperação 
firmado 
 
 
Cursos de 
formação 
ofertados. 

2.3.4 Realizar 
formação 
continuada sobre 
Educação em 
Direitos Humanos 
aos professores 
da Educação 
Infantil, Ensino 
Fundamental e 
Educação de 
Jovens e Adultos 
que atuam na 
modalidade de 
Educação 
Especial de 
maneira a 
abranger as 
legislações 
nacionais 
vigentes que 
corroboram para 
a garantia da 
dignidade 
humana; 
 

Médio Prazo 3 Cursos 
realizados. 

Divisão de 
Formação 
Continuda, 
Divisão do 
Ensino 
Fundamental e 
Divisão de 
Educação 
Infantil. 

Cursos 
realizados com 
avaliação pelos 
participantes. 
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2.3.5 Criar e 
fortalecer um 
grupo de estudo e 
pesquisas em 
educação em 
direitos humanos, 
para subsidiar a 
educação em 
direitos humanos, 
mediante a 
formação 
continuada dos 
profissionais da 
educação 
municipal. 

Curto prazo Grupo criado e 
com reuniões 
periódicas 
realizadas. 
 
 
 
 

Divisão de 
Formação 
Contiunuada e 
Divisão da 
Diversidade 
(SEMED). 

Portaria com 
grupo instituído. 

2.3.6 Realizar 
momentos de 
formação e 
sensibilização 
sobre Educação 
em Direitos 
Humanos para o 
professor do AEE, 
auxiliar 
pedagógico e 
cuidador escolar  
que atuam na 
modalidade de 
Educação Infantil; 
Fundamental e 
Educação de 
Jovens e Adultos. 

Curto prazo 2 Cursos de 
formação. 

Divisão de 
Educação 
Especial e 
Divisão de 
Formação 
Continuada. 

Curso de 
formação 
realizado com 
avaliação pelos 
participantes. 

2.3.7 Ofertar 
cursos de 
formação 
continuada em 
direitos humanos 
aos  profissionais 
da educação, 
contemplando as 
áreas temáticas 
dos direitos 
humanos a a 
questões ligadas 
à raça, etnia, 
gênero e de 
religião. 

Curto prazo 2 Cursos de 
formação. 

Divisão de 
Formação 
Contiunuada e 
Divisão da 
Diversidade 
(SEMED). 

Curso de 
formação 
realizado com 
avaliação pelos 
participantes. 
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2.4 Dimensão estratégica - Gestão escolar e Educação em Direitos Humanos 

 
Estratégica específica 
Implementar nas políticas de apoio à gestão escolar as diretrizes e perspectivas da 
educação em direitos humanos, capazes de orientar o trabalho da direção e das 
coordenações pedagógicas da rede municipal de ensino na promoção de uma cultura 
escolar de promoção e respeito aos direitos humanos. 
 

Ação Prioridade/ 
período 

Meta Responsável Indicador de 
monitoramento/ 
Avaliação 

2.4.1 Orientar 
as unidades 
escolares para 
formulação/refor
mulação de 
seus projetos 
político-
pedagógicos a 
partir dos 
princípios da 
Educação em 
Direitos 
humanos. 

Curto prazo Elaborar 
instrução 
normativa com 
orientações 
técnicas. 

Divisão da 
Organização 
Escolar 
(Coordenação 
de Analise de 
Dados) e 
Coordenação 
de Gestao 
Pedagógica da 
SEMED. 

Documento 
orientador 
elaborado e 
divulgado. 

2.4.2 Instituir a 
ouvidoria na 
secretaria de 
educação para 
instruir e 
assessorar os 
profissionais de 
educação e 
familia quanto 
aos 
procedimentos 
corretos de 
denúncias de 
abuso, 
exploração e 
discriminação 
de nossos 
alunos ( 
Crianças e 
Adultos)  
ocorridos dentro 
e fora do 
espaço escolar. 

Curto prazo Elaborar 
documento 
com instruções 
aos 
profissionais 
de educação 
em parceria 
com órgãos de 
defesa de 
direitos . 

Assessoria 
Jurica – 
SEMED e 
Coodenação 
de Gestão 
Pedagogica 
SEMED 
 
 
Parceiros 
Conselho 
Tutelar, 
Promotoria da 
Infância e 
Defensoria 
Pública 
Coordenadoria 
das Mulheres 
e da 
Juventude. 

Instrução com 
referência 
elaborada. 
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2.4.3 Instituir 
canal de escuta 
qualificada junto 
à gestão escolar 
em todos os 
níveis e 
modalidades 
para orientar, 
fomentar e 
catalogar 
iniciativas e 
demandas de 
educação em 
direitos 
humanos na 
rede municipal 
de ensino. 

 

Médio prazo Implementar e 
normatizar o 
funcionamento 
de canal de 
escuta junto à 
rede municipal 
de ensino. 

Coordenaçção 
de Gestão 
Pedagogica e 
Assessoria de 
Comunicação 
– SEMED e 
Ouvidoria 
quando 
insttuida. 

Instrumento de 
escuta instituído 
e em 
funcionamento. 

2.4.4. Fortalecer 
a relação escola 
e família 
contemplando 
as ações do 
Programa 
Educação e 
Família para 
promoção de 
uma cultura 
escolar de 
conhecimento, 
respeito e 
valorização aos 
direitos 
humanos nos 
diversificados 
contextos 
sociais. 

 

Médio prazo Normatizar 
procedimentos  
e diretrizes de 
educação em 
direitos 
humanos no 
Program 
Educação e 
Família. 

Coordenação 
de Gestão 
Pedagógica e 
Gestão 
Democratica. 

Diretrizes 
instituídas 
 
 
Ações educativas 
implementadas. 

2.4.5. Estreitar 
laços com os 
órgãos do 
Sistema de 
Garantia de 
Direitos da 
Criança e do 
Adolescente – 
SGD e Conselho 
Tutelar para 
combate a 

Médio prazo Instituir acordo 
de cooperação 
e/ou parceira 
com os órgãos 
do SGDCA. 

Subsecretaria 
de Gestão 
Pedagogica e 
parceiros 
externos. 

Parceria 
instituída. 
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situações de 
discriminação, 
preconceito e 
violência, com 
vista ao 
estabelecimento 
de condições 
adequadas para 
o sucesso 
educacional, em 
colaboração com 
a família. 
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2.5 Dimensão estratégica - Recursos e estratégias didáticas e Educação em Direitos 
Humanos. 

 
Diretriz Estratégica específica: Incorporar a perspectiva da promoção dos direitos 

humanos na produção e oferta de recursos e materiais didáticos na rede municipal de 

ensino. 

 

Ação Prioridade/ 
período 

Meta Responsável Indicador de 
monitoramento/ 
Avaliação 

2.5.1 Elaboração 
em mídia de 
campanhas 
educacionais a 
paritr da cultura 
local, que 
disseminem 
conteúdos 
relativos a EDH. 

 

Médio 
Prazo 

2  
campanhas 
realizadas e 
divulgadas. 

DIREP, NTM, 
ASCOM e 
Coordendação 
de Gestão 
Pedagogica e 
Coordenadoria 
de Inovação 
(SEMED). 

Publicidade das 
campanhas 
número de 
público – alvo 
atingido. 

2.5.2 Produzir 
recursos 
pedagógicos 
especializados e 
materiais 
para a educação 
do campo e 
educação 
escolar 
quilombola em 
direitos 
humanos, em 
todos os 

níveis e 
modalidades da 
educação, 
acessíveis para 
pessoas com 
deficiência, bem 
como aquisição 
de equipamentos 
para estes fins. 

 

Longo 
Prazo 

Materiais de 
didáticos e 
equipamento
s adquiridos 

 

Direp, Divisão 
da Educação 
no Campo, 
Divisão da 
Diversidade e 
Divisão da 
Educação 
Especial e 
Coordenadoria 
de 
Planejamento. 

 

Edital de compra 
executado e 
compra efetuada. 

2.5.3 Promover 
capacitação aos 
professores e 
coordenação 
pedagogica para 

Médio Prazo 2 Formações Direp, NTM e 
Divisão de 
Formação 
Continuada. 

Curso realizado 
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uso de material 
didático em 
direitos humanos 
de forma a 
fomentar 
práticas 
pedagógicas 
diferenciadas em 
todos as 
modalidades de 
ensino ofertadas 
pela rede 
municipal de 
ensino. 
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3. Dimensão Estratégica específica: Articulação para estimular e promover a educação 
em direitos humanos junto a projetos e ações educativas realizadas por organizações 
governamentais, da sociedade civil e movimentos sociais com atuação na promoção e 
defesa de direitos de grupos, segmentos e populações em situação de vulnerabilidade, 
exclusão e violência. 
 
Diretriz estratégica: Articular, assessorar e fomentar no âmbito das secretarias e/ou 
órgãos municipais que atuam na promoção e defesa de direitos da mulher, da população 
LGBTQI+, das pessoas com deficiência, da população quilombola, da população negra e 
indígena, desenvolvimento de ações educativas não-formais em direitos humanos. 
 

Ação Prioridade/ 
período 

Meta Responsável Indicador de 
monitoramento/ 

Avaliação 

3.1 Promover 
encontros com 
as comunidades 
escolares acerca 
da Educação em 
Direitos 
Humanos em 
parceria com 
instituições da 
área da 
educação, saúde 
e assistência 
social; 
 

Médio prazo 2 Encontros Divisão da 
Saude do 
Educando e 
Divisão da 
Diversidade 
(SEMED) e 
secretarias de 
Assistência 
social, Saúde e 
Direitos 
Humanos). 

Atividades 
educativas 
realizadas e 
avaliadas pelos 
participantes. 

3.2 Formações 
em direitos 
humanos 
voltadas para 
comunidades 
tradicionais 
como: grupo de 
mulheres 
atendidas no 
Centro de 
Refrencia de 
Atendimento a 
Mulher - CRAM, 
Negros/Quilomb
olas, Indígenas, 
pessoas com 
deficiência, 
LGBTQIA+, 
jovens e 
crianças em 
situação de 

Longo prazo Realizar no 
mínimo 2 
cursos anuais 
para as 
comunidades 
tradicionais e 
grupos de 
risco/vulnera
bilidade 
social. 

SEMED, 
IMPROIR, SDH, 
SEMAS, 
Universidades/F
aculdades. 

Cursos 
realizados e 
avaliados pelos 
participantes. 
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risco de 
vulnerabilidade 
social, idosos, 
integrando as 
instâncias 
municipais 
responsáveis 
pelas pastas. 

 

3.3 Realizar 
levantamento de 
bullying, 
agressões e 
diversos tipos 
de violência 
presentes no 
ambiente 
escolar, bem 
como das 
necessidades 
reais e 
específicas 
relacionadas a 
violação de 
direitos de 
grupos 
representativos 
de mulheres, 
negros/quilombo
las, indígenas, 
pessoas com 
deficiência, 
LGBTQIA+, 
jovens e familias 
de crianças em 
situação de 
risco. 

 

Medio prazo  SEMED, 
SEMAS, 
IMPROIR, SDH 

Relatório com 
levantamento das 
necessidades 
reais e 
específicas dos 
grupos incluídos 
na proposta. 

3.4 Elabroar e 
implementar 
projetos 
educativos que 
assegurem a 
aplicação  da 
Lei 10.639/03, 
enfatizando os 
saberes e 
fazeres 
afroamapaenses  
no ambito das 

Médio Prazo 2 Projetos SEMED e 
IMPROIR 

Projetos 
insituidos e 
implementados 
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escolas publicas 
municipais. 

 

3.5 Fomentar e 
divulgar junto à 
rede municipal 
de ensino, 
editais de 
incentivo a 
cultura, que 
contemplem 
projetos 
voltados para o 
respeito aos 
direitos 
humanos e de 
projetos de 
formação de 
lideranças 
sociais. 

Médio prazo 1 edital por 
ano 

 

FUMCULT, 
IMPROIR e 

SDH 

Editais anuais de 
fomento a 
cultura/direitos 
humanos 
publicados. 
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