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SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO 
(Lei Municipal Nº 608 de 21 de dezembro de 2009) 

O Sistema Municipal de Ensino de Inhangapi é o responsável pela regência da Educação Escolar por meio 

das Instituições escolares, na busca por uma educação municipal pautada nos princípios e fins da 

Educação Nacional. Os objetivos que atendem a esses princípios são: I) A formação de cidadãos 

participativos e capazes de compreender criticamente a realizade social, consciente de seus direitos e 

responsabilidades, por meio de práticas educativas dialógicas; II) Garantir aos educandos a igualdade de 

condições de acesso, reingresso, permanência e pleno desenvolvimento nas instituições escolares; III) 

Promover a apropriação do conhecimento comprometido com a promoção social; IV) Assegurar padrão de 

de qualidade na oferta da Educação Escolar; IV) ; V) A promoção da autonomia da escola e a participação 

comunitária na gestão do Sistema Municipal de Ensino; VI) Oportunizar a inovação do processo educativo 

valorizando novas idéias e concepções pedagógicas; VII) Valorizar os profissionais da Educação Pública 

Municipal; VIII) Promover a Educação Ambiental nas instituições escolares. 

No município de Inhangapi, a responsabilidade com a educação escolar pública se efetiva mediante a 

garantia de: I) O Ensino Fundamental obrigatório e gratuito, assegurada inclusive, sua oferta gratuita para 

todos que a ele não tiverem acesso na idade própria; II) Atendimento educacional especializado gratuito 

aos educandos com necessidades especiais, preferencialmente na rede regular de ensino; III) 

Atendimento gratuito em creches e pré-escolas às crianças de zero a seis anos de idade; IV) Oferta de 

ensino regular, adequado às condições do educando; V) Oferta de educação escolar regular para jovens e 

adultos, com características e modalidades adequadas às suas necessidades e disponibilidades, 

garantindo-se aos que forem trabalhadores as condições de acesso e permanência na escola; VI) 

Atendimento ao educando, no ensino fundamental público, por meio de programas suplementares de 

material didático-escolar, transporte, alimentação, assistência à saúde e segurança, em colaboração com 

outros órgãos, em nível federal, estadual e municipal; VII) Padrões mínimos de qualidade de ensino 

definido como a variedade e quantidade mínima, por aluno, de insumo indispensável ao desenvolvimento 

do processo ensino-aprendizagem; VIII) Formas alternativas de acesso aos diferentes níveis de ensino, 

independentemente da escolarização anterior; IX) Oferta de formação continuada aos profissionais da 

educação, em parceria com instituições de ensino públicas ou privadas; 

O Sistema Municipal de Ensino compreende: I) As instituições de ensino fundamental e/ou de educação 

infantil, mantidas pelo Poder Público Municipal; II) As instituições de educação infantis criadas e mantidas 
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pela iniciativa privada; III) A Secretaria Municipal de Educação; IV) O Conselho Municipal de Educação.  

As instituições de educação e de ensino, respeitadas as normas comuns nacionais e as do Sistema 

Municipal de Ensino, e de acordo com a etapa da educação básica em que atuam, terão as seguintes 

incumbências: I) Elaborar e executar sua proposta pedagógica; II) Administrar seu pessoal e seus 

recursos materiais e financeiros: III) Assegurar o cumprimento dos dias letivos e horas-aulas 

estabelecidas; IV) Velar pelo cumprimento do plano de trabalho de cada docente; V) Prover meios para a 

recuperação dos alunos de menor rendimento; VI) Articular-se com as famílias e comunidade, criando 

processo de integração da sociedade com a escola; VII) Informar aos pais e responsáveis sobre a 

frequência e o rendimento dos alunos, bem como sobre a execução de sua proposta pedagógica; VIII) 

Participar das instancias regionais que congregam as instituições escolares. 

Atribuições da Secretaria Municipal de Educação 

Como órgão ao qual compete atribuições executivas e administrativas do Poder Público Municipal em 

matéria de educação, cabe à Secretaria de Educação em especial: I) Organizar, manter e desenvolver os 

órgão e instituições oficiais do Sistema Municipal de Ensino, integrando-os as politicas e planos 

educacionais da União e do Estado; II) Exercer a ação redistributiva em relação as suas escolas; III) 

Oferecer prioritariamente o ensino fundamental e a educação infantil em creches e pré-escolas, IV) 

Elaborar e executar políticas e planos educacionais, em consonância com as diretrizes, objetivos e metas 

dos Planos Nacional e Estadual de Educação; V) Estabelecer parcerias com instituições públicas e 

privadas para implantação e  implementação das políticas públicas de educação; VI) Autorizar, credenciar 

e supervisionar os estabelecimentos do Sistema Municipal de Ensino, de acordo com as normas do 

referido sistema; VII) Elaborar o Plano Municipal de Educação. 

Os serviços de responsabilidade da Secretaria de Educação são oferecidos em sua sede, no 

departamento da Alimentação Escolar e nas 10 (dez) unidades de ensino distribuidas em 07 (sete) 

localidades distintas. São 03 (três) unidades na sede do município e 07 (sete) unidades na zona rural. 

1 - Escola Municipal Antonio Fausto da Trindade. 

Localização: Comunidade Quilombola de Santo Antonio – ramal do itaboca – Zona Rural. 

Modalidade ofertada: Educação Infantil – Pré-escolar e Ensino Fundamental – séries iniciais.  

Horário de funcionamento: das 07 h às 17 horas. 

2 - Escola Municipal Aristides Santa Rosa. 

Localização: Avenida Hernane Lameira, 107 – Bairro Centro – Inhangapi - Pará 
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Modalidade ofertada: Ensino Fundamental – séries iniciais. 

Horário de funcionamento: das 07 h às 17 horas. 

3 - Escola Municipal Tiradentes. 

Localização: Localidade de Arajó, s/n – Zona rural. 

Modalidade ofertada: Educação Infantil – Pré-escolar e Ensino Fundamental – séries iniciais. 

Horário de funcionamento: das 07 h às 17 horas. 

4 - Escola Municipal Anexo – Anito Mendes. 

Localização: Localidade de Ponta de Terra, s/n – Zona rural. 

Modalidade ofertada: Ensino Fundamental – séries iniciais. 

Horário de funcionamento: das 07 h às 11 horas. 

5 - Escola Municipal Orlando Marques da Piedade. 

Localização: Tv Nossa Senhora De Fatima, S/N, Vila Nova - Inhangapi – PA. 

Modalidade ofertada: Ensino Fundamental – séries iniciais. 

Horário de funcionamento: das 07 h às 17 horas. 

6 - Escola Municipal Anexo – Jundiaí. 

Localização: Rodovia PA 140 Km 30 , Jundiai, S/N, Zona Rural - Inhangapi – PA. 

Modalidade ofertada: Educação Infantil – Pré-escolar e Ensino Fundamental – séries iniciais. 

Horário de funcionamento: das 07 h às 17 horas. 

7 - Escola Municipal de Patauateua. 

Localização: Rodovia PA 440 - Inhangapi/ Patauateua, S/N, Zona Rural - Inhangapi - PA 

Modalidade ofertada: Ensino Fundamental – séries iniciais. 

Horário de funcionamento: das 07 h às 17 horas. 

8 - Escola Municipal Anexo – Maria Barbosa. 

Localização: Vila de Patauateua, s/n – Zona rural – Inhangapi – PA. 

Modalidade ofertada: Educação Infantil – Pré-escolar. 

Horário de funcionamento: das 07 h às 17 horas. 

9 - Escola Municipal Gleba Pernambuco. 

Localização: Vila de Pernambuco, s/n – Zona rural – Inhangapi – PA. 

Modalidade ofertada: Educação Infantil – Pré-escolar e Ensino Fundamental – séries iniciais. 

Horário de funcionamento: das 07 h às 11 horas. 

10 - Escola Municipal Irmã Maria das Neves. 

Localização: Rua Alexandre Laudegario Da Cruz, S/N, Vila Nova - Inhangapi – PA. 

Modalidade ofertada: Educação Infantil – Pré-escolar. 
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Horário de funcionamento: das 07 h às 17 horas. 

 

SOLICITAÇÃO DE SERVIÇOS 

Quando recepcionadas na Secretaria de Educação, as solicitações de serviços serão encaminhadas para 

os respectivos departamentos conforme o assunto abordado para a sua devida análise e atendimento 

direto aos interessados. 

 

SERVIÇOS OFERTADOS 

SEMED – DIRETORIA DE ENSINO 

DESCRIÇÃO LOCAL DE ATENDIMENTO HORARIO 

Prestação de informações legais sobre a vida escolar do 
estudante ou ex-aluno da rede pública municipal sempre 
que demandado pelo interessado (a). 

Prédio-sede da Secretaria 
Municipal de Educação 
Rua: Alacid Nunes, 74, 
Bairro Centro. 
CEP 68.770-000 
E-mail: smedipi@outlook.com 

Segunda a sexta 
das 08 às 13 horas. 

Estudo, análise e acompanhamento da matriz curricular 
da rede municipal de ensino. 

Prédio-sede da Secretaria 
Municipal de Educação 
E-mail: smedipi@outlook.com 

Segunda a sexta 
das 08 às 13 horas. 

CERTIDÃO DE ESTUDOS – Emissão de certidão de 
estudos gratuita que corresponda a declaração de 
escolaridade cursada pelo(a) interessado(a). 

Prédio-sede da Secretaria 
Municipal de Educação. 

Segunda a sexta 
das 08 às 12 horas. 

 

UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO 

DESCRIÇÃO LOCAL DE ATENDIMENTO HORARIO 

APROVEITAMENTO DE ESTUDOS – procedimento que 
permite a Unidade Escolar considerar os estudos 
realizados pelo estudante em determinados 
componentes curriculares após análise e decisão da 
equipe pedagógica do documento que comprove a 
autenticidade e regularidade dos estudos realizados. 

Unidade escolar de matrícula. 
Conforme 
funcionamento da 
unidade escolar. 

AVANÇO DE ESTUDOS – procedimento que permite o 
avanço de estudos a períodos mais adiantados quando 
assim indicarem as potencialidades do estudante, seu 
progresso nos estudos e suas condições pedagógicas 
de ajustamento aos períodos subsequentes, segundo a 
avaliação de um professor (a). 

Unidade escolar de matrícula. 
Conforme 
funcionamento da 
unidade escolar. 
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UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO 

BOLETIM ESCOLAR – Emissão do documento escolar 
que apresenta o resultado bimestral obtido pelo 
estudante no decorrer do ano letivo. 

Unidade escolar de matrícula. 
Conforme 
funcionamento da 
unidade escolar. 

AEE – Atendimento Educacional Especializado em 
caráter complementar aos estudantes com deficiência 
e/ou necessidades educacionais especiais matriculados 
na rede municipal de ensino. 

Unidade escolar de matrícula. 
Conforme 
funcionamento da 
unidade escolar. 

HISTÓRICO ESCOLAR – Emissão de documento que 
comprova a vida escolar do estudante, onde são 
registradas as avaliações, a frequência e a carga horária 
cumprida. 

Secretaria escolar da unidade de 
ensino de matrícula. 

Conforme 
funcionamento da 
unidade escolar. 

MATRÍCULA NOVA – Procedimento obrigatório, no qual 
o responsável pelo estudante contemplado com uma 
vaga comparece à secretaria escolar portando os 
documentos (Original e cópia da certidão de nascimento, 
duas fotos 3x4 e comprovante de residência), para 
preencher a ficha de solicitação de matrícula escolar. 

Secretaria escolar da unidade 
escolar selecionada. 

Conforme 
funcionamento da 
unidade escolar. 

RENOVAÇÃO DE MATRÍCULA – Procedimento para 
confirmar o estudante matriculado no corrente ano, na 
unidade escolar  no próximo ano letivo. 

Secretaria escolar da unidade de 
ensino de matrícula. 

Conforme 
funcionamento da 
unidade escolar. 

TRANSFERÊNCIA ESCOLAR – Procedimento que 
permite o estudante mudar de escola entre as unidades 
escolares da rede pública municipal de ensino em 
qualquer época do ano letivo. 

Secretaria escolar da unidade de 
ensino de matrícula. 

Conforme 
funcionamento da 
unidade escolar. 

 

COORDENAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 

DESCRIÇÃO LOCAL DE ATENDIMENTO HORARIO 

Alimentação a todos os estudantes da rede municipal de 
ensino com o Programa de Alimentação Escolar da 
Secretaria de Educação durante todos os dias letivos 
nas unidades de ensino. 

Prédio da Coordenação da 
Alimentação Escolar. 
Av. Ernane Lameira, s/n 
Bairro Vila Nova 

Segunda a sexta 
das 07 às 13 horas. 

 

COORDENAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR 

DESCRIÇÃO LOCAL DE ATENDIMENTO HORARIO 

Atendimento aos estudantes matriculados na rede 
pública municipal de ensino residente nas localidades 
rurais. 

Prédio-sede da Secretaria 
Municipal de Educação 
Rua: Alacid Nunes, 74, Centro. 

Segunda a sexta 
das 08 às 13 horas. 

 


