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ESTE PRODUTO VISA SISTEMATIZAR A 
POLÍTICA DE REGIME DE COLABORA-
ÇÃO DO ESTADO DO AMAPÁ. O objetivo 
da sistematização é oferecer uma leitura 

abrangente sobre a política colaborativa no esta-
do, de modo a contribuir para o aprimoramento 
contínuo do Regime de Colaboração no território, 
assim como agregar experiências e disseminar 
boas práticas para os demais entes federados no 
desenvolvimento de suas políticas colaborativas. 

A organização federativa brasileira, em alguns 
aspectos única no mundo, é uma estrutura 
complexa que busca atender a um extenso ter-
ritório marcado pela diversidade de suas popu-
lações e por profundas desigualdades sociais. 
Na educação não é diferente: a governança das 
políticas educacionais exige uma articulação de 
esforços dos três níveis de governo — União, es-
tados e municípios —, de forma orgânica e co-
ordenada, a fim de garantir o direito à educação 
de qualidade a todos os estudantes brasileiros.

A esta cooperação entre os sistemas de en-
sino para o cumprimento dos objetivos edu-
cacionais se dá o nome de Regime de Cola-
boração. Nos territórios subnacionais, boas 
práticas entre estados e municípios vêm se 
multiplicando nos últimos anos a partir do en-
tendimento de que a colaboração é uma estra-
tégia eficaz para elevar a qualidade e a equida-
de da oferta educacional em todo o território. 
O Amapá é um desses casos de estados que 

se comprometeram a melhorar a educação de 
todo seu território a partir da cooperação.

Para sistematizar a política colaborativa ama-
paense, o Movimento Colabora Educação, orga-
nização do terceiro setor que se debruça sobre 
as temáticas de cooperação federativa e gover-
nança educacional, produz este relato a partir 
de análise documental, realização de 10 entre-
vistas semi-estruturadas com atores relevan-
tes no processo e aplicação da ferramenta de 
diagnóstico dos fatores de sucesso do Regime 
de Colaboração Estado-Municípios com o ob-
jetivo de documentar os avanços do estado do 
Amapá na consolidação da parceria com seus 
municípios. A coleta de dados ocorreu entre os 
meses de outubro de 2021 e março de 2022, 
destacando assim as informações disponíveis e 
os profissionais envolvidos nesse período.

O documento está organizado em três partes: 
na primeira, uma introdução com um breve pa-
norama do contexto educacional educacional 
amapaense sob a perspectiva do regime de co-
laboração; na segunda, um diagnóstico a partir 
da metodologia referenciada no Guia de Regime 
de Colaboração publicado pelo Movimento Co-
labora Educação, Consed e Undime; e, por fim, 
uma análise dos principais aprendizados dessa 
experiência subnacional como contribuição ao 
debate nacional sobre governança federativa.

Desejamos boa leitura a todas e a todos!

Reunião entre SEED/AP e 
Associação Bem Comum

http://movimentocolabora.org.br/guia-de-colaboracao/
http://movimentocolabora.org.br/guia-de-colaboracao/
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PANORAMA DA EDUCAÇÃO BÁSICA  
NO TERRITÓRIO
Considerando que o foco deste documento 
está no Regime de Colaboração Estado-Mu-
nicípios desenvolvido no Amapá, partimos 
do contexto socioeconômico e educacional 
atual do estado no que diz respeito à ofer-
ta da educação infantil e ensino fundamen-
tal nas redes públicas estadual e municipais. 
Para fins comparativos e de verificação dos 
avanços, trazemos também alguns índices 
de anos anteriores.  

ÍNDICES EDUCACIONAIS
A histórica vulnerabilidade socioeconômica do 
estado do Amapá o mantém nas últimas po-
sições de rankings nacionais que avaliam in-
dicadores da educação, como o Índice de De-
senvolvimento da Educação Básica - IDEB e o 
Índice de Oportunidades da Educação Básica - 
IOEB. Os fatores que impactam negativamente 
essas avaliações são, respectivamente, o bai-
xo desempenho escolar e a alta desigualdade 
entre os estudantes amapaenses.

No entanto, há, desde 2013, uma constância nos 
avanços do IDEB total dos anos iniciais e finais, 
ainda que o estado não atinja as metas estipula-
das. Essa evolução está ligada, principalmente, às 
iniciativas mais recentes de melhoria da apren-
dizagem, com um salto maior entre os anos de 
2017 e 2019, período da implementação da po-
lítica educacional em regime de colaboração.
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Índice alcançado Meta

Evento de 2 anos do Programa 
Criança Alfabetizada

 IDEB ENSINO FUNDAMENTAL  
ANOS INICIAIS
O acréscimo de 0,3 ponto na média do IDEB nos 
Anos Iniciais do Ensino Fundamental entre 2017 
e 2019 foi um dos maiores entre as unidades fe-
derativas no período, abaixo apenas de Alagoas  
e Piauí. Ainda assim, o estado não atingiu a meta 
de 5.2 proposta pelo índice.

 IDEB ENSINO FUNDAMENTAL  
ANOS FINAIS
Houve também crescimento significativo para 
os Anos Finais de 2017 a 2019. Em especial, 
destaca-se que o índice estava praticamente 
estagnado entre 2005 (3.5) e 2013 (3.6), o que 
mostra que o avanço se deu apenas no contex-
to mais recente, no qual já figuravam iniciativas 
de regime de colaboração voltadas para a me-
lhoria da qualidade do ensino. 
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Apesar de algumas fragilidades apontadas pe-
los dados acima, como o baixo atendimento da 
educação infantil em comparação com outras 
unidades federativas, já é possível observar 
uma consistência na melhoria dos indicadores, 
em especial do Ideb nas avaliações mais re-
centes. É importante destacar que esse retrato 
ilustra um ponto de partida desafiador para o 
Amapá, o que não impede que as iniciativas co-
laborativas amadureçam e gerem bons frutos 
para a educação em todo o território.Fonte: MEC/Inep/DEED - Microdados do Censo Escolar/2020

ACESSO À EDUCAÇÃO INFANTIL
No Amapá, a proporção de atendimento de 
crianças de 4 e 5 anos é de apenas 75,1%, a 
menor do Brasil. Com relação à faixa etária de 
0 a 3 anos de idade, o acesso é de 13,1%, taxa 
distante da média nacional e da meta estabe-
lecida pelo PNE de 50% de atendimento na fase 
creche. Há ainda um caminho a ser percorrido 
no sentido de universalizar a pré-escola e am-
pliar consideravelmente a oferta de creches, o 
que exige um esforço governamental coorde-
nado, visto que essa etapa da educação bá-
sica a oferta é de responsabilidade prioritária 
dos municípios e deve ser garantida por meio 
do regime de colaboração, conforme indicam 
as estratégias da Meta 1 do Plano Nacional de 
Educação - PNE (Lei 13.005/2014).  

AUTONOMIA MUNICIPAL
O estado do Amapá é o segundo estado me-
nos populoso do país, sendo que 10 dos seus 
16 municípios possuem menos de 20.000 ha-
bitantes. No entanto, a maior parte dos mu-
nicípios apresenta marcos importantes de 
exercício de autonomia e institucionalidade: 
11 dos 16 municípios têm sistema próprio 
de ensino e conselhos municipais instituídos 
e atuantes; 15 dos 16 municípios possuem 
plano de carreira para o Magistério e, entre 
esses, 14 preveem dois terços de carga ho-
rária para atividades em sala de aula. (Fonte: 
IBGE/Munic/2018). Por outro lado, nem todos 
os municípios assumiram a oferta do ensino 
fundamental anos iniciais, que ainda é 35% 
atendida pela rede estadual de ensino.

FORMAÇÃO DOCENTE
85,4% dos professores possuem ensino supe-
rior completo, percentual ligeiramente acima 
da média da Região Norte, que é de 84,5%. 
Além disso, 65,5% dos docentes dos anos fi-
nais do ensino fundamental apresentam for-
mação pedagógica totalmente compatível com 
o componente curricular que leciona, contra 
60,1% na média do país. 
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O REGIME DE COLABORAÇÃO NO ESTADO
A realidade que se impõe à gestão educacio-
nal do estado do Amapá é desafiadora, espe-
cialmente em razão dos insuficientes resulta-
dos dos índices educacionais. A consciência 
dessa situação movimenta as lideranças a 
buscar soluções estratégicas e sistêmicas 
em políticas educacionais comprovadamente 
bem-sucedidas e que seriam capazes de al-
terar, significativamente, os rumos da educa-
ção amapaense.

O Regime de Colaboração está previsto no 
art. 211 da Constituição Federal de 1988, na 
Lei 9394/1996, que dispõe sobre as diretri-
zes e bases da educação nacional, e na Lei 
13.005/2014 que institui o Plano Nacional de 
Educação - PNE. Essa expressão pode ser 
conceitualizada como o trabalho colaborativo 
das redes de ensino de determinado território 
na pactuação, no planejamento e na execução  
das políticas públicas educacionais. No âm-
bito estadual, ela se encontra referenciada 
na Constituição do Estado do Amapá em seu 
Título VIII - Capítulo III, no qual se estipula a 
progressiva responsabilização dos municípios 
pelas matrículas da educação infantil e ensino 
fundamental, a necessidade de esforço con-
junto dos entes para a qualificação docente e 
a colaboração técnica e financeira por parte do 
estado na oferta do transporte escolar. 

O Plano Estadual de Educação 2015-2025, 
por sua vez, avança ao adotar o regime de 
colaboração em diversas metas e estraté-
gias, em especial ligadas à Educação Infan-
til, Ensino Fundamental, formação docente e 
atendimento especializado. O documento en-
contra-se em total consonância com o PNE, 
que busca induzir a cooperação entre União, 
estados e municípios nestas temáticas.

Apesar das previsões legais, o estado his-
toricamente ainda não havia consolidado a 
cooperação federativa em seu território na 
prática. O Amapá vinha conduzindo políticas 
independentes na área da educação, sem sig-
nificativa colaboração ou construção conjun-
ta e institucionalizada de políticas educacio-
nais junto aos municípios (SEGATTO, 2015). 
Mas, a partir de 2017, essa conjuntura come-
ça a se modificar. Inspirados nos fatores de 
sucesso da experiência do Ceará, o estado 
elege o Regime de Colaboração como eixo 
estratégico para construir uma iniciativa de 
parceria com os municípios rumo à melhoria 
da aprendizagem de todas e todos os estu-
dantes do território. Em análise posterior, em 
que se levou em conta o Índice de Coopera-
ção Estadual na Educação (ICE-educação), 
métrica construída por SILVA (2020), o Ama-
pá já aparecia em posição intermediária (11º 
lugar entre os estados brasileiros), demons-
trando visíveis avanços em relação à criação 
de programas permanentes de cooperação 
para qualificação da gestão educacional e 
institucionalização de estruturas colaborati-
vas de governança. 

A seguir, serão apresentados sete elementos 
para a implementação do Regime de Cola-
boração, que funcionam como metodologia 
diagnóstica sobre os processos colabora-
tivos na educação. Cada um dos chamados 
“fatores de sucesso” podem ser interpreta-
dos como critérios sobre os quais o estado 
do Amapá vem construindo a sua trajetória 
educacional em termos de parceria com os 
seus municípios. 

INSPIRADOS NOS FATORES DE 
SUCESSO DA EXPERIÊNCIA DO 
CEARÁ, O ESTADO ELEGE O REGIME 
DE COLABORAÇÃO COMO EIXO 
ESTRATÉGICO PARA CONSTRUIR UMA 
INICIATIVA DE PARCERIA COM OS 
MUNICÍPIOS RUMO À MELHORIA DA 
APRENDIZAGEM DE TODAS E TODOS 
OS ESTUDANTES DO TERRITÓRIO

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9394.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2014/lei/l13005.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2014/lei/l13005.htm
http://www.al.ap.gov.br/constituicao_estadual_amapa.pdf
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OS FATORES DE SUCESSO
A colaboração entre estados e municípios pode 
se dar em diferentes contextos e de diversas for-
mas no vasto território brasileiro. Em razão da 
heterogeneidade que caracteriza o país, pode-se 
construir relatos de experiências acerca dos di-
ferentes graus de institucionalidade desenvol-
vidas em estados como Ceará, Espírito Santo, 
Maranhão e Paraná. A partir desses casos, é 
possível encontrar certos pontos comuns às ex-
periências colaborativas e destacá-los enquanto 
referências criteriosas para que os casos de su-
cesso possam ser multiplicados e disseminados 
— com as devidas adaptações — por todo o país.

Apresentaremos cada um dos sete fatores de 
sucesso da colaboração estado-municípios, 
seguidos de uma análise da experiência do 
Amapá sob esta perspectiva. Vale ressaltar 
que este diagnóstico não se propõe a realizar 
uma avaliação das práticas realizadas no ter-
ritório em questão, mas fornecer um retrato do 
grau de maturidade do Regime de Colabora-
ção no estado do Amapá em um determina-
do ponto de sua história, inclusive apontando 
seus progressos e desafios. 

O Amapá é um caso muito interessante a ser 
analisado por meio dos sete fatores de suces-
so, tendo em vista o avanço em pontos cruciais 
do diagnóstico, as especificidades do contexto 
regional amazônico que o diferenciam da maior 
parte dos estados, além de ser um caso único 
de institucionalidade da política colaborativa na 
região Norte.

Fonte: Guia de Regime de Colaboração Estado-Municípios, 2019

Fortalecimento  
da Aprendizagem

Avaliação e  
Monitoramento

Cooperação  
e Incentivos

Governança  
Participativa

Engajamento  
pelo Diálogo

Compromisso Técnico e Político

Desenho e legitimidade

DESENHO E LEGITIMIDADE
Estágio 3
Este fator de sucesso antecede os demais por 
congregar dois pontos estruturantes para qual-
quer política pública em regime de colabora-
ção. A execução do diagnóstico de viabilidade 
e planejamento de ações a médio e longo prazo 
a partir da utilização de evidências de suces-
so é o que chamamos de desenho da política.  
A legitimidade é o grau de importância que o 
histórico colaborativo assume perante a socie-
dade, o que engloba a promoção de confiança 
por parte do ente público que a propõe. 

 1. Inicial
  2. Moderado

 3. Satisfatório
  4. Avançado

ESTÁGIOS DE MATURIDADE

http://movimentocolabora.org.br/website/wp-content/uploads/2017/11/RegimeColaboracao_Ceara_Instituto_Natura.pdf
https://movimentocolabora.org.br/website/wp-content/uploads/2018/11/2018-11-18-colabora-paes-sumario-executivo-revgl-limpa.pdf
https://movimentocolabora.org.br/website/wp-content/uploads/2021/06/REL_ResumoExecutivo_SistematizacaodaPol%C3%ADticaColaborativaMaranhao_jun21_final.pdf
https://movimentocolabora.org.br/website/wp-content/uploads/2022/02/Sistematizacao-da-Politica-Colaborativa-Parana.pdf
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Em relação às dimensões citadas, a estratégia 
do estado do Amapá se destaca pela ampla uti-
lização de evidências aplicadas a casos seme-
lhantes ao desenho da política colaborativa.

Tudo foi construído a partir de evidências 
de sucesso. Nós construímos a partir  
das experiências exitosas no Brasil,  
no mundo a muitas mãos, desenvolvendo 
todos esses agentes.”
GORETH SOUSA, SECRETÁRIA DE ESTADO  
DE EDUCAÇÃO DO AMAPÁ

A partir do comentário da Secretária de Educa-
ção, destaca-se a inspiração do caso do Cea-
rá, devido aos resultados positivos que obteve 
no âmbito do Regime de Colaboração. Esse 
processo se inicia em maio de 2017, quando 
a Secretaria de Estado da Educação do Ama-
pá (Seed) instituiu o Programa de Aprendiza-
gem do Amapá (PAAP), buscando aprimorar  
a qualidade do ensino de língua portuguesa  

 LINHA DO TEMPO 
EVENTOS QUE MARCARAM A IMPLEMENTAÇÃO DO REGIME DE COLABORAÇÃO DO AMAPÁ

Fonte: Movimento Colabora (2022)

e matemática para alunos do 1º ao 5º ano do 
Ensino Fundamental, seguindo a metodologia 
do Programa de Aprendizagem na Idade Certa 
(MAIS PAIC), do governo cearense.

A parceria entre ambos os estados foi oficializa-
da em 2018 por meio de um Termo de Coopera-
ção Técnica. A equipe do Ceará auxiliou no pla-
nejamento, promoveu as ações e capacitações 
na política pública e informou a constituição das 
instâncias de governança amapaense. O próprio 
PAAP hoje é parte do Programa Colabora Ama-
pá Educação, lançado em 2018 e formalizado 
em 2019 para consolidar as ações do Regime 
de Colaboração que já estavam em curso, além 
de instituir novas estratégias de continuidade. 
Pode-se perceber que o uso de evidências e 
do caso cearense como referência traz legiti-
midade às ações colaborativas do Amapá. 

A linha do tempo destaca ambos os eventos 
dentro da trajetória colaborativa amapaense. 
 

2017 2018 2019 2020 2021

Cooperação técnica 
com o Ceará

Lançamento do 
Colabora Amapá 
Educação, com 
assinatura de 

Cooperação Técnica 
e Financeira entre 
governo do estado  

e prefeituras

Decreto nº 
1602/2020:  

regulamentação 
do IDE - Índice de 

Desempenho Escolar

Lei nº 2.448/2019: 
institui o Colabora 
Amapá Educação, 
prevê bolsas para 
o PAAP e o Prêmio 

Criança Alfabetizada

Realização das 
formações de 

professores em 
regime remoto e 
distribuição dos 

materiais didáticos
Lançamento  

do PAAP

https://www.portal.ap.gov.br/noticia/1601/gea-lanca-colabora-amapa-para-ajudar-prefeituras-a-fortalecerem-politicas-publicas
https://www.portal.ap.gov.br/noticia/1601/gea-lanca-colabora-amapa-para-ajudar-prefeituras-a-fortalecerem-politicas-publicas
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A partir deste ponto de partida, o Amapá cons-
truiu o seu diagnóstico territorial com os dados 
educacionais da rede estadual e das redes mu-
nicipais, as características do ordenamento de 
rede, principalmente no que tange à oferta do 
ensino fundamental de forma integrada, além 
de seus desafios mais prementes. O diagnós-
tico permitiu identificar os aspectos que limi-
tavam o avanço da política colaborativa entre 
as redes, possibilitando o desenvolvimento de 
estratégias e reunião de esforços voltados à 
ampliação da capacidade técnica entre os se-
cretários municipais e as equipes que atuam 
diretamente na educação básica.

Também foi possível observar a necessidade 
em avançar em certos pontos, como a dispo-
nibilidade orçamentária dos municípios para 
as ações colaborativas, o que é necessário 
para a sustentabilidade das ações no plano 
local, considerando os grandes desafios da 
recuperação da aprendizagem em um contex-
to pós-pandemia, para então voltar a centrar 
esforços na melhora dos resultados educa-
cionais. O comentário do prefeito do municí-
pio de Amapá-AP e presidente da Associação 
dos Municípios do Estado do Amapá (AMEAP) 
sobre a questão da merenda exemplifica a difi-
culdade orçamentária a nível municipal. 

Temos desafios ainda muito grandes.  
A evasão escolar ainda é um problema.  
O investimento em alimentação escolar  
é subfinanciado. Hoje a alimentação  
que eu forneço é mais de R$ 2,00 por 
aluno e. por enquanto é só o município, 
junto com repasse de R$ 0,34 centavos 
da União. Agora, onde achar essa receita 
que nós não temos? (...). Mas [esse 
recurso da alimentação] tem que ser 
complementado. O Estado deveria estar 
no meio disso, como se fosse tripartite.  
A alimentação [escolar] é subfinanciada.” 
CARLOS SAMPAIO, PREFEITO DO MUNICÍPIO 
DE AMAPÁ-AP E PRESIDENTE DA - AMEAP

A dificuldade mencionada em relação à ofer-
ta de merenda escolar parte do fato de que o 
orçamento dos municípios para tal finalida-
de depende das transferências da União, por 
meio do Fundo Nacional de Desenvolvimen-
to da Educação (FNDE), e dos Estados, tendo 
uma capacidade orçamentária própria muito 
reduzida, quando comparada aos demais en-
tes federativos. 

Além disso, a demanda por ampliar a munici-
palização nos anos iniciais do ensino funda-
mental também é uma questão constante, que 
requer recursos. Em 2020, 34,18% das matrí-
culas dessa etapa ainda eram da rede esta- 
dual, conforme mostram os dados do Censo 
Escolar (2020). Contudo, é preciso destacar que 
o Amapá pode avançar rumo a um diagnósti-
co mais completo e robusto, com identificação 
clara sobre os desafios a serem priorizados,  
os riscos técnicos e políticos e as possíveis 
contramedidas que seriam mobilizadas.

Ou seja, no desenho de sua Política, o Amapá 
conta com evidências de sucesso, mas pode 
aprimorar o componente do diagnóstico.
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Vale destacar que a transição das gestões mu-
nicipais, em decorrência das eleições de 2020, 
não afetou a continuidade da política colabo-
rativa nos municípios. A próxima etapa para o 
amadurecimento institucional será a manu-
tenção da prioridade dessas iniciativas com 
a transição no governo estadual após as elei-
ções de 2022, ano no qual o estado passará 
por uma transição de gestão. Nesse sentido, 
o histórico colaborativo reúne elementos que 
se caracterizam por uma legitimidade cres-
cente junto aos municípios. No entanto, a con-
solidação da legitimidade de fato passa pela 
manutenção do Regime de Colaboração na 
agenda do governo estadual ao longo de 2022 
e também a partir de 2023. Não se preocupar 
com os riscos de uma transição sem diálogo e 
sem um posicionamento claro em favor da im-
portância da colaboração pode comprometer 
a legitimidade dos programas e dos esforços 
realizados até então. 

O Regime de Colaboração é o caminho 
para você mudar a realidade da educação 
brasileira. Não existe outro caminho 
que não seja esse: o estado apoiando 
os municípios. Acho que esse papel 
do estado tem que ser indeterminado. 
Os municípios executam, se 
responsabilizam, mas o estado fomenta, 
como indutor e co-participantes.” 
GORETH SOUSA, SECRETÁRIA DE ESTADO  
DE EDUCAÇÃO DO AMAPÁ

O desafio que se segue é promover, nos anos 
seguintes, um maior engajamento da socie-
dade amapaense em geral — professores das 
redes, atores políticos e organizações da socie-
dade civil em geral com atuação em segmentos 
distintos para que o Regime de Colaboração no 
Amapá continue consolidando um histórico. 

 DISTRIBUIÇÃO DAS MATRÍCULAS  
NAS ESCOLAS PÚBLICAS (%)

PRÓXIMOS PASSOS

Ampliação do diagnóstico educacional do território do Amapá dentro do Desenho da Política; 
priorização do Regime de Colaboração durante a transição no governo estadual, promovendo 
maior engajamento da sociedade em geral.

Fonte: Censo Escolar 2020 (MEC/Ine) 
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COMPROMISSO TÉCNICO E POLÍTICO
Estágio 3
O sucesso de uma política colaborativa exige 
que os atores, as equipes técnicas e as lideran-
ças da gestão pública estejam comprometidas 
— política, técnica e institucionalmente — com 
os objetivos e desafios próprios da educação 
no território. Esse fator de sucesso almeja 
diagnosticar o grau de maturidade desse con-
junto de estratégias. 

Do ponto de vista da institucionalização, o es-
tado encontra-se no estágio mais avançado. O 
principal componente desse eixo é o progra-
ma Colabora Amapá Educação, lançado em 
16 de janeiro de 2018 pelo governo estadual 
do Amapá com o objetivo de consolidar ainda 
mais as diversas ações que estavam se de-
senvolvendo entre as redes municipais e es-
tadual desde os anos anteriores. A política foi 
instituída oficialmente por lei e assinatura do 
Termo de Cooperação Técnica e Financeira em 
dezembro de 2019 pelo governador do estado 
do Amapá Waldez Góes e pelos prefeitos dos 
16 municípios, demonstrando a ampliação do 
compromisso estadual e municipal no âmbito 
técnico e político em favor de um projeto de 
atuação integrada entre os entes. 

LEI Nº 2.448, DE 2 DE DEZEMBRO DE 2019. 
CAPÍTULO I
Art. 5º O Regime de Colaboração da Educa-
ção do Estado do Amapá - Colabora Amapá 
Educação é estruturado em 02 (dois) eixos 
de atuação:
I - O eixo administrativo;
II - O eixo aprendizagem.

A partir do Art. 5º, temos os eixos administra-
tivos e de aprendizagem como focos de atu-
ação do Regime no Amapá. O primeiro eixo 
propõe o fomento às estratégias de racionali-
zação das redes e maior atenção à otimização 
de recursos. Esse eixo abrange desde a imple-
mentação do Sistema de Gestão Integrado — 
matrícula, transporte e outros — até as formas 
de relação do governo com parceiros exter-
nos. O segundo eixo visa promover melhorias  

relevantes nos índices de aprendizagem dos 
estudantes do ensino fundamental, a partir do 
pilar da equidade.

Ainda em termos de institucionalização, é 
possível citar os avanços que a aprovação da 
Lei Complementar 129/2021, voltada à alte-
ração dos critérios de distribuição do ICMS 
repassado aos municípios, pode promover 
para ampliar o volume de recursos para as 
redes municipais. A Lei prevê um aumento de 
2,6% para 18% no critério educacional, com o 
objetivo de melhorar a educação de nível mu-
nicipal, com o compromisso de que o governo 
estadual vai compensar os municípios que ti-
veram perdas em função dos novos critérios 
(AMAPÁ, 2021).
 
Outro componente desse fator de sucesso, 
o compromisso político, pode ser analisado a 
partir da atuação dos atores do governo esta-
dual e dos governos municipais em direção à 
priorização da pauta colaborativa na agenda  
do executivo estadual e dos municípios:

Lembro ainda que, mesmo em um ano 
de eleição, através do engajamento 
pelo diálogo, foi possível pactuar em 
2019 com todas as prefeituras dos 
16 municípios do Amapá. Não foi 
uma tarefa fácil. Tivemos que quebrar 
muitas barreiras, romper algumas 
crenças e levantar a poeira debaixo do 
tapete, mostrando que não estávamos 
investindo em educação, mas gastando 
dinheiro, pois não havia resultados 
exitosos, muito pelo contrário.” 
WALDEZ GÓES, GOVERNADOR DO ESTADO  
DO AMAPÁ

O comentário do governador do Amapá de-
monstra envolvimento intergovernamental 
dos entes em favor do Regime de Colabora-
ção. A realização de encontros periódicos e o 
esforço para alinhar ações e diretrizes através 
dos planos do Colabora Amapá Educação ca-
racterizam o elevado grau de atenção voltada 
ao estabelecimento do compromisso político.
 

http://www.al.ap.gov.br/ver_texto_lei.php?iddocumento=99282
https://www.portal.ap.gov.br/noticia/0404/waldez-sanciona-lei-que-garante-aos-municipios-aporte-para-educacao-basica
https://seed.portal.ap.gov.br/noticia/1111/gea-e-prefeituras-assumem-compromisso-pela-melhoria-da-aprendizagem-nas-series-iniciais
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Hoje nós conseguimos trazer 100% 
dos municípios para essa estratégia. 
Foi possível estabelecer um programa 
institucionalizado, que é um programa de 
Estado, não é um programa de governo.  
O que já é um grande avanço. 
(…)
A intenção do estado em reunir com 
os prefeitos e secretários municipais 
é exatamente socializar e compactuar 
esses avanços.” 
GORETH SOUSA, SECRETÁRIA DE ESTADO 
DE EDUCAÇÃO DO AMAPÁ, EM REUNIÃO DO 
PROGRAMA COLABORA AMAPÁ EDUCAÇÃO

Eu acredito, eu acho que a gente está 
nesse caminho certo para fazer essa 
mudança. Eu acho que já aconteceu em 
outros estados e a gente pegou um pouco 
do aprendizado. Eu sou um entusiasta do 
programa e eu tenho certeza de que nós 
vamos colher frutos disso. Porque é um 
programa transversal. Acima de tudo ele 
não se finaliza só na educação. É uma 
compreensão de governo.” 
CARLOS SAMPAIO, PREFEITO DO MUNICÍPIO 
DE AMAPÁ-AP E PRESIDENTE DA 
ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO 
DO AMAPÁ - AMEAP 

Quando se diz que o Regime de Colaboração  
“é um programa de Estado”, expressão que se re-
petiu entre os gestores entrevistados, reforça-se 
o compromisso institucional, destacado anterior-
mente, além da conexão política, que caracteriza 
um esforço de cooperação intergovernamental. 
O diálogo constante e o compartilhamento de 
estratégias que vêm sendo desenvolvidos é um 
fator decisivo a favor da continuidade das ações 
colaborativas no estado do Amapá. 

O estado não se coloca como 
protagonista. Nós somos apenas  
o indutor. Porque nós temos a nossa 
competência e não vamos fugir,  
trazendo os municípios e toda a 
estratégia. Então hoje nós temos  
parceria com 100% dos municípios.”
GORETH SOUSA, SECRETÁRIA DE ESTADO  
DE EDUCAÇÃO DO AMAPÁ

O componente da tecnicidade das equipes, ana-
lisado por meio do perfil dos gestores voltados  
à implementação da política colaborativa no pla-
no local, é o eixo no qual o Amapá deve seguir 
investindo nos próximos anos. Essa observação 
já havia aparecido como relevante no diagnós-
tico de viabilidade realizado no momento do  
desenho da política colaborativa. 

https://seed.portal.ap.gov.br/noticia/1111/gea-e-prefeituras-assumem-compromisso-pela-melhoria-da-aprendizagem-nas-series-iniciais
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GOVERNANÇA PARTICIPATIVA
Estágio 3
A governança participativa estruturada define 
os atores estratégicos e as formas de intera-
ção entre eles em torno de propósitos comuns, 
pautados por promover o objetivo final da polí-
tica colaborativa. Essa governança tem um pa-
pel importante para garantir que a política em 
Regime de Colaboração contemple os diversos 
participantes do processo e que o fluxo de pro-
cessos decisórios seja eficiente e legítimo.

Para implementação da política, o governo do 
estado designou como órgãos coordenadores 
a Secretaria de Estado da Educação do Amapá 
(SEED) e as secretarias municipais de Educa-
ção. A partir do diálogo contínuo e de atuações 
conjuntas, a política colaborativa do estado 
visa o fortalecimento da aprendizagem dos es-
tudantes e a melhoria de sua qualidade, a qual 
pode ser observada nos indicadores educacio-
nais das redes de ensino.

As redes demonstram avanços relacionados 
aos processos de seleção e formação das equi-
pes, esbarrando em dificuldades comuns ao 
território brasileiro, como a escassez de lideran-
ças educacionais com perfil técnico adequado. 
Porém, as entrevistas com os gestores estadu-
ais apontaram que os gestores dos municípios 
participam atualmente de programas de men-
toria para ampliar essa capacidade técnica, o 
que demonstra o compromisso em atuar fren-

te aos desafios dos territórios, como é o caso  
da municipalização, citada no item anterior. 

Por meio das entrevistas, também foi possí-
vel notar a presença de esforços que almejam 
amenizar as lacunas técnicas identificadas 
em um plano piloto já em curso para implan-
tar uma Secretaria Regional de Educação ain-
da em 2022, iniciativa que se pretende expan-
dir nos anos seguintes. 

PRÓXIMOS PASSOS

Ampliar a formação técnica e a qualificação das equipes alocadas em secretarias municipais  
de educação, com engajamento e coordenação permanente das ações da política colaborativa  
em todos os níveis de implementação.

GOVERNANÇA
Governo  

do Estado

CEE

Secretaria  
Adjunta

Coordenação  
de Políticas  

Educacionais

Prefeituras

Undime/ 
Uncme

AMEAP

Profissionais  
de Educação

Parceiros

Fonte: Elaboração própria, 2022

Secretarias  
Municipais  

de Educação

Regime de  
Colaboração
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O estado conseguiu desenvolver uma articula- 
ção eficiente com os prefeitos e secretários 
municipais de educação, principalmente nas 
macro decisões. Percebe-se também um en-
gajamento forte entre as equipes técnicas das 
secretarias, mas que pode avançar em relação 
a outros atores, como conselhos de educação. 

A pactuação com a Undime ocorre de 
forma permanente. Há um fluxo de 
reuniões quinzenais e está em pleno 
desenvolvimento de capacidade  
conjunta de gestão e integração.”
NEURIZETE OLIVEIRA, SECRETÁRIA ADJUNTA 
DE POLÍTICAS DE EDUCAÇÃO - SEED/AP

A articulação com representações diversas e 
com órgãos de fiscalização no processo de 
pactuação se mostra uma estratégia efetiva. 
Por meio dessa ampliação da governança, al-
cançam-se decisões com maior legitimidade 
e garante-se sua segurança jurídica. No caso 
do Amapá, a política colaborativa foi apresen-
tada à promotoria de Defesa da Educação do 
Ministério Público desde sua concepção, em 
2018. O Tribunal de Contas do Estado tam-
bém realiza acompanhamento periódico. É 
possível avançar, no entanto, na efetivação 
de uma governança capaz de pactuar uma 
agenda comum, com maior protagonismo do 
estado em conjunto aos municípios para rea-
lizar essa proposta, segundo a secretária ad-
junta Neurizete Nascimento. Atualmente, es-
ses atores são envolvidos na rotina mediante 
suas próprias demandas institucionais. 

A coordenação da política colaborativa de-
monstrou flexibilidade para atender aos con-
textos que se apresentavam. A secretaria 
estadual de educação conta com um orga-
nograma vertical e vem buscando horizon-
talizar-se, objetivando uma maior fluidez na 
gestão dos projetos, sempre visando ao aten-
dimento das metas estabelecidas. O modelo 
de trabalho atual da coordenação da política 
colaborativa é uma estrutura provisória, que 
ainda não foi institucionalizado no organo-
grama da secretaria.

Em relação ao pessoal alocado na execução 
da política colaborativa entre estado e muni-
cípios, a coordenadora do Programa Criança 
Alfabetizada, Claudia Silva, comenta: “Temos 
uma equipe e atribuições claras. Apesar dis-
so, esse time não é específico só para essa 
atuação. Há falta de técnicos, principalmen-
te dentro dos municípios, então esse time se 
desdobra em outras tarefas.”

TEMOS UMA EQUIPE E ATRIBUIÇÕES 
CLARAS. APESAR DISSO, ESSE TIME 
NÃO É ESPECÍFICO SÓ PARA ESSA 
ATUAÇÃO. HÁ FALTA DE TÉCNICOS, 
PRINCIPALMENTE DENTRO DOS 
MUNICÍPIOS, ENTÃO ESSE TIME SE 
DESDOBRA EM OUTRAS TAREFAS.
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O coordenador estadual da União dos Conse-
lhos Municipais de Educação, Jacó de Castro, 
aponta ainda uma outra questão que pode 
ser aprimorada: a presença dos conselhos de 
educação na governança participativa, sendo 
esses órgãos colegiados normativos de con-
trole social contemplados pelas ações de re-
gime de colaboração.

PRÓXIMOS PASSOS

Existe uma limitação quanto à estrutura 
organizacional da Secretaria de Estado de 
Educação, tendo em vista que há um modelo 
de trabalho transversal provisório, e não uma 
equipe ou setor específico para coordenar 
a política colaborativa. Há também a 
possibilidade de aproximar da governança 
da política colaborativa atores diversos, 
como os conselhos de educação.

ATORES FUNÇÃO PRINCIPAL

Fonte: Elaboração própria, 2022

GESTÃO  
ESTRATÉGICA

SEED planeja junto com os parceiros  
e pactua com os Municípios as  
diretrizes da política colaborativa; 
Municípios realizam a adesão

Secretário de Estado  
de Educação

Dirigentes Municipais  
de Educação e Prefeitos

GESTÃO  
EXECUTIVA

Secretária Adjunta/Coordenação 
executam a política de forma transversal 
ao organograma, coordenando as ações 
e retomando a escuta de todo os níveis

Secretária Adjunta de 
Políticas de Educação

Coordenadora Estadual 
do Programa Criança 
Alfabetizada

PONTOS  
FOCAIS/
EQUIPES

São formados pela equipe central e  
atuam diretamente na coordenação  
das ações do programa no Município

Coordenadores  
Municipais

FORTALECIMENTO DA APRENDIZAGEM
Estágio 3
O foco na melhoria e no fortalecimento da 
aprendizagem distingue-se dos outros fatores 
de sucesso por representar aquele que deve ser 
o objetivo de toda e qualquer política pública 
educacional: a aprendizagem das e dos estu-
dantes. É em torno dele que se organizam os 
demais fatores de sucesso. O foco na aprendi-
zagem deve ser tratado estrategicamente por 
meio de ações colaborativas: alinhamento cur-
ricular de materiais didáticos; formação con-
tinuada de docentes e gestores; avaliação de 
aprendizagem em larga escala e apoio técnico-
-pedagógico às gestões municipais.

A dinâmica do fortalecimento da aprendizagem 
está organizada de acordo com os seguintes 
componentes: Currículo, Formação, Avaliação 
e Assessoria Técnico-Pedagógica e Gestão.  
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timidade e o compromisso técnico e político 
deste estudo. Um ganho que pode ser desta-
cado dentro do próprio âmbito pedagógico é 
a reflexão trazida pelo Referencial Curricular 
Amapaense sobre as distintas modalidades de 
educação contempladas no Amapá: Educação 
do Campo, Educação Quilombola, Educação 
Especial, Educação de Jovens e Adultos, cuja 
presença no currículo reflete a diversidade po-
pulacional do território. 

De acordo com o gestor entrevistado respon-
sável pela coordenação da implementação da 
Base Nacional Comum Curricular (BNCC) no 
estado em 2019, o programa de indução federal 
mobilizou intensamente as redes educacionais 
nos anos de 2018 e 2019, envolvendo inclusive 
ações de formação de professores:

Naquela época da formação, que 
ainda foi pela equipe ProBNCC, nós 
alcançamos 100% nos 16 municípios  
em número de professores da  
Educação Infantil e em número de 
professores [Ensino Fundamental],  
anos finais, 100%.” 
CLEIBERTON RIULLEN, UNIDADE  
DE ORIENTAÇÃO CURRICULAR

Contudo, em virtude da pandemia da COVID-19,  
a implementação da BNCC em Regime de Co-
laboração sofreu descontinuidades. Além dos 
desafios próprios do período de calamidade, a 
pandemia coincidiu com o encerramento do 
ciclo de formação de professores do ProBNCC, 
que se seguiu de uma paralisação do programa 
de apoio. Contra isso, uma das medidas de mi-
tigação da defasagens causados por esse pe-
ríodo foi a “estruturação da flexibilização cur-
ricular” do Referencial Curricular Amapaense, 
que resultou no chamado Currículo Prioritário 
Amapaense (CPA), em planos de conteúdos e 
em estímulos selecionados por disciplina e por 
ciclo escolar, almejando reduzir os danos da 
descontinuidade da implementação da BNCC 
e do Referencial Curricular Amapaense. 

No âmbito do Colabora Amapá Educação (já 
mencionado algumas vezes neste documen-
to), faz-se referência ao Programa de Aprendi-
zagem do Amapá (PAAP), destacado no Capí-
tulo II (artigos 9º ao 13), onde estão previstas 
ações de cooperação técnica aos municípios e 
o compromisso voltado à melhoria dos indica-
dores educacionais do estado, e entre as quais 
pode-se mencionar as seguintes estratégias: 

 Elaboração e distribuição de material didá-
tico complementar, que tem sido realizada 
presencialmente nos municípios por meio 
do Circuito Educação;

 formação continuada para os profissionais 
da educação, em específico professores 
alfabetizadores; 

 avaliação dos estudantes, por meio do Sis-
tema Permanente de Avaliação da Educa-
ção Básica do Estado do Amapá (SisPAEAP), 
cuja primeira edição foi realizada em 2019, 
com resultados amplamente divulgados e 
capazes de embasar os rumos da política 
educacional. Em 2021, a avaliação diagnós-
tica de aprendizagem Colabora Amapá Edu-
cação foi realizada mediante as dificuldades 
impostas pela pandemia. 

Em relação aos componentes Currículo e For-
mação, um momento marcante da trajetória 
amapaense foi a implementação da Base Na-
cional Comum Curricular (BNCC) em 2018, 
revelando o amadurecimento da questão co-
laborativa. Elaborou-se o documento denomi-
nado Referencial Curricular Amapaense, que 
agregou gestores e profissionais do governo 
estadual e dos 16 municípios amapaenses, 
da Educação Infantil ao Ensino Fundamen-
tal, com ampla abrangência de atendimento 
à escolas públicas e privadas. 

Entende-se que a ampla adesão dos muni-
cípios ao documento (100% dos municípios) 
corrobora um ponto forte desse fator de su-
cesso e também alimenta os critérios de legi-

https://nte.ap.gov.br/cpa/
https://nte.ap.gov.br/cpa/
http://www.al.ap.gov.br/ver_texto_lei.php?iddocumento=99282
http://www.al.ap.gov.br/ver_texto_lei.php?iddocumento=99282
http://basenacionalcomum.mec.gov.br/images/implementacao/curriculos_estados/documento_curricular_ap.pdf
https://observatorio.movimentopelabase.org.br/municipios-do-amapa-e-o-alinhamento-dos-curriculos-a-bncc/
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Os próximos passos, ainda segundo o profes-
sor Cleiberton, envolvem a revisão dos pro-
jetos político-pedagógicos das escolas à luz 
do Referencial Curricular Amapaense, com 
previsão para ocorrer ainda em 2022, além da 
retomada dos processos colaborativos com a 
Undime. A pandemia fez cada rede educacio-
nal voltar-se para os seus próprios desafios 
isoladamente em detrimento da colaboração. 
A exemplo disso, pode-se destacar que hou-
ve celeridade por parte da rede estadual em 
apresentar uma política de ensino a distância 
como resposta à suspensão das aulas pre-
senciais, considerando os intensos desafios 
impostos pela pandemia à educação naquele 
contexto, o que possibilitou a permanência de 
um elevado contingente da população jovem 
em casa, reduzindo a propagação do vírus 
(BARBERIA, CANTARELLI, SCHMALZ, 2021). 

Os dados mostram que a rede estadual do 
Amapá implementou o plano de educação a 
distância simultaneamente à suspensão das 
aulas presenciais, o que já é um avanço por si 
só. Posteriormente, foram desenvolvidas ações 
em parceria com o estado do Amazonas que 
envolviam as redes municipais, para transmis-
são de conteúdos por meio da televisão aberta 
e da internet durante o período de confinamen-
to, que também contemplavam os municípios.

 DIAS SEM AULAS A DISTÂNCIA  
APÓS O FECHAMENTO DAS ESCOLAS 
EM PROGRAMAS DE ENSINO PÚBLICO, 
MARÇO-OUTUBRO DE 2020.

PRÓXIMOS PASSOS

Retomada da priorização do regime de 
colaboração com os municípios para 
possibilitar maior alcance e efetividade  
da avaliação realizada e iniciar o processo 
colaborativo de revisão dos projetos 
político-pedagógicos das escolas à luz  
do Referencial Curricular Amapaense.

AVALIAÇÃO E MONITORAMENTO
Estágio 3
O PAAP (atualmente referido como Programa 
Criança Alfabetizada - PCA) foi elaborado a partir 
dos resultados da Avaliação Nacional de Alfabe-
tização - ANA 2016 e do IDEB 2017, que desta-
caram a necessidade da união de esforços para 
melhorar os resultados educacionais dos alunos 
no Ensino Fundamental no Amapá. Segundo a 
ANA, 46% dos estudantes avaliados no 3º ano 
do Ensino Fundamental encontravam-se em ní-
vel insuficiente de leitura. Os resultados também 
são insatisfatórios para as habilidades de escrita 
e matemática. Esses dados são cruciais para a 
elaboração e para o monitoramento dos resulta-
dos da política colaborativa proposta.

A principal meta estabelecida por essa política 
colaborativa é melhorar os indicadores da edu-
cação básica do estado nas frentes de gestão e 
pedagógica, em especial focadas na alfabetiza-
ção, além de promover ações de apoio e supor-
te à otimização das redes municipais. A apren-
dizagem continua sendo avaliada por meio do 
IDEB, que apresenta progresso constante nos 
últimos anos, em especial entre 2017 e 2019,  
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Fonte: BARBERIA, CANTARELLI, SCHMALZ (2021)

http://fgvclear.org/site/wp-content/uploads/remote-learning-in-the-covid-19-pandemic-v-1-0-portuguese-diagramado-1.pdf
https://download.inep.gov.br/publicacoes/institucionais/avaliacoes_e_exames_da_educacao_basica/relatorio_saeb_ana_2016_panorama_do_brasil_e_dos_estados.pdf
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e também pelo IDE - Amapá, que foi regula-
mentado por decreto estadual e descrito em 
Nota Técnica do Centro de Políticas Públicas e 
Avaliação da Educação da Universidade Federal 
de Juiz de Fora - CAEd UFJF. 

Com a política em implementação, os processos 
passam a ser monitorados pela coordenação 
estadual do Programa Criança Alfabetizada de 
forma direta por meio de visitas, momentos de 
orientação, conversas bilaterais etc. Não exis-
te, no entanto, uma metodologia sistemática de 
monitoramento, o que facilitaria os processos  
e traria maior transparência para os critérios de 
avaliação da política educacional colaborativa.

PRÓXIMOS PASSOS

Apesar de haver rotina de monitoramento, há uma fragilidade no que diz respeito a estabelecer 
indicadores, metas de processo e metas de resultado claros. É preciso avançar numa metodologia 
de avaliação da própria política educacional.

O monitoramento da política é constante e 
realizado em conjunto com parcerias exter-
nas. “Temos 89% de ações implementadas. 
É importante olhar para além do programa e 
em contexto macro. Temos que olhar para a 
rede e lidar com a nossa diversidade, de modo 
a oportunizar a aprendizagem equânime para 
todos”, pondera a secretária adjunta Neurizete  
Oliveira. O diagnóstico realizado pelo Movi-
mento Colabora Educação em cima dos fa-
tores de sucesso do regime de colaboração 
também “é uma ferramenta de monitoramento 
que vai guiar o que temos que fazer para me-
lhorar a educação dos estudantes”, de acordo 
com a coordenadora Claudia Silva.

Circuito Educação na comunidade de  
São Benedito do Pacuí em Macapá/AP (2021)

https://seadantigo.portal.ap.gov.br/diario/DOEn7154.pdf?ts=20043019
https://avaliacaoemonitoramentoamapa.caeddigital.net/resources/arquivos/NT_AMAPA.pdf
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Fonte: Elaboração própria, 2021

recurso. Evidenciando a priorização da insti-
tuição dos incentivos à educação, o governo 
estadual do Amapá definiu seus próprios crité-
rios para a distribuição dos recursos advindos 
do ICMS. Esses recursos serão repassados 
aos municípios a partir do IDE (Índice de De-
senvolvimento Escolar), cálculo feito a partir 
da taxa de aprovação dos alunos nos anos ini-
ciais do Ensino Fundamental e pelas médias 
obtidas pelos alunos de 2º e 5º ano da rede 
municipal em avaliações de aprendizagem.

Essa mudança nos repasses precisou ser cui-
dadosamente comunicada e paulatinamente 
implementada nos municípios. Houve uma sen- 
sibilidade, por parte do governo do estado, de 
estabelecer uma complementação aos muni-
cípios que perderiam receita com a nova regra 
enquanto as prefeituras ainda estariam ade-
quando seu planejamento orçamentário. Essa 
decisão levou em consideração a emergência 
da pandemia, que pegou a todos de surpresa, 
e o tempo necessário para que o conceito do 
incentivo educacional fosse internalizado por 
todas as gestões municipais.

COOPERAÇÃO E INCENTIVOS
Estágio 3
Para estimular o regime de colaboração com 
foco na equidade, o estado pode criar meca-
nismos que favoreçam a troca de experiên-
cias, a visibilidade das boas práticas, ou ainda 
incentivem a adesão dos municípios aos ob-
jetivos da política colaborativa. Um caminho 
possível passa pela utilização de indicadores 
de resultados para a distribuição de recursos 
aos Municípios.

Antes mesmo da obrigatoriedade de distribui-
ção do ICMS conforme critérios educacionais 
trazida pela Emenda Constitucional 108/2020, 
o Amapá já havia instituído a Lei Complementar 
120/2019, que vincula a um cálculo de desem-
penho da educação, e não mais ao número de 
matrículas, a cota-parte do imposto estadual 
distribuída aos municípios.

De acordo com a nova legislação, 18% dos 25% 
de repasse aos municípios da parcela do ICMS 
serão vinculados à educação, sendo a maior 
porcentagem entre as áreas que recebem o 

 REGRAS DE REPASSE DO IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO  
DE MERCADORIAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ICMS

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc108.htm
http://www.al.ap.gov.br/ver_texto_lei.php?iddocumento=99158
http://www.al.ap.gov.br/ver_texto_lei.php?iddocumento=99158


23 SISTEMATIZAÇÃO DA POLÍTICA  
COLABORATIVA DO AMAPÁ

Outro fomento à qualidade da educação imple-
mentado foi o Prêmio Criança Alfabetizada, desti-
nado às escolas públicas municipais e estaduais 
que tenham obtido, no ano anterior à sua con-
cessão, os melhores resultados de aprendiza-
gem expressos pelo IDE. Em suma, esse prêmio 
cria critérios para recompensar boas práticas  
no ensino fundamental e em relação ao índice  
de alfabetização atingido pelos municípios.

Por outro lado, as escolas que obtiveram os 
menores desempenhos nas avaliações do 
Sistema Permanente de Avaliação da Educa-
ção Básica do Estado do Amapá - SisPAEAP 
também contarão com contribuição finan-
ceira, desde que cumpram os critérios esta-
belecidos em lei. Cada escola premiada deve 
desenvolver ações de cooperação técnica 
pedagógica com uma das escolas contem-
pladas com contribuição financeira. Com efei-
to, espera-se atingir resultados maiores ou 
iguais no que diz respeito ao desempenho de 
cada escola nas avaliações.

Há também a bolsa de incentivo, destinada 
aos profissionais que atuam nos Programas 
de Formação Continuada da Secretaria de Es-
tado da Educação do Estado do Amapá. Insti-
tuída em Lei em 2019, as bolsas de pesquisa 
e extensão contemplam os seguintes perfis 
entre os servidores efetivos: consultores de 
formação; coordenadores estaduais e muni-
cipais; formadores e pesquisadores. As bol-
sas trazem como um dos principais benefí-
cios garantir um time perene de profissionais 
engajados e dedicados ao eixo de formação 
continuada, essencial para o fortalecimento 
das práticas pedagógicas e, por conseguinte, 
da aprendizagem dos estudantes.

Os incentivos são de suma importância. 
As bolsas servem para capitanear pessoas 
com corresponsabilidade e compromisso. 
Não é fácil garantir a dedicação. Além 
disso, esse incentivo potencializa a 
unidade formativa da própria rede.” 
AMARILSON DO AMARAL, SECRETÁRIO 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SANTANA-AP.

Além de organizar sistemas de incentivos, é 
importante que haja uma atenção específica 
para as possibilidades de cooperação fede-
rativa entre estado e municípios para além 
do aspecto pedagógico. A questão de infra-
estrutura e propriedade dos terrenos e pré-
dios escolares foi apontada reiteradamente 
nas entrevistas com os gestores públicos. A 
secretária adjunta Neurizete Oliveira apontou 
que “há vontade de institucionalizar a coope-
ração de gestão no âmbito da Secretaria de 
Educação, porém sentimos necessidade de 
estabelecer instrumento regulatório na ques-
tão de cessão de prédios. Todo o processo de 
construção de mecanismo de colaboração 
está em execução”.

Nesse sentido, o avanço mais recente é que já 
tramita na Assembleia Legislativa do Estado 
projeto de lei 05/2022 que institui normas de 
organização das redes de ensino em regime 
de colaboração, com o intuito de viabilizar a 
cessão de imóveis e contratos de colaboração. 

PRÓXIMOS PASSOS

Com os incentivos implementados e a 
facilitação de convênios e parcerias em 
vigor, cabe à coordenação da política 
colaborativa monitorar seus efeitos sobre 
os resultados educacionais e sobre a 
garantia de uma infraestrutura adequada 
nas escolas, respectivamente.

OUTRO FOMENTO À QUALIDADE  
DA EDUCAÇÃO IMPLEMENTADO FOI 
O PRÊMIO CRIANÇA ALFABETIZADA, 
DESTINADO ÀS ESCOLAS PÚBLICAS 
MUNICIPAIS E ESTADUAIS QUE 
TENHAM OBTIDO, NO ANO ANTERIOR 
À SUA CONCESSÃO, OS MELHORES 
RESULTADOS DE APRENDIZAGEM 
EXPRESSOS PELO IDE

http://www.al.ap.gov.br/ver_texto_lei.php?iddocumento=99270
http://www.al.ap.gov.br/pagina.php?pg=exibir_processo&iddocumento=113533
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PRÓXIMOS PASSOS

O processo de prestação de contas à sociedade das ações e resultados da política colaborativa 
ainda é interno e pouco sistêmico, o que limita seu alcance e o engajamento. Recomenda-se uma 
estratégia permanente de comunicação e envolvimento contínuo dos principais atores relevantes 
para a política educacional.

Existem iniciativas que visam garantir maior 
participação e engajamento, mas que por conta 
da pandemia ainda não foram totalmente ope-
racionalizadas. Entre elas está o envolvimento 
das Câmaras Legislativas e a realização de ple-
nárias com os prefeitos e com a participação  
de outros agentes, como lideranças locais. 

Um fator que ainda falta ser desenvolvido 
é o engajamento dos atores. Ainda há 
necessidade grande da equipe tocar 
funções que poderiam ser implementadas 
por outros agentes. A Secretaria está 
conversando e apresentando o programa 
junto com os agentes dos municípios  
e nas câmaras municipais.”
NEURIZETE OLIVEIRA, SECRETÁRIA ADJUNTA 
DE POLÍTICAS DE EDUCAÇÃO - SEED/AP

Essas ações visam gerar transparência e, con-
sequentemente, maior confiança pública em 
todo o processo de implementação da política 
colaborativa, em especial no nível municipal e 
escolar. Internamente à secretaria, o fluxo de 
informações já é permanente. Uma contribui-
ção para a visibilidade das ações também é 
dada pelo Circuito Educação, ação da secreta-
ria de estado para entrega presencial dos ma-
teriais pedagógicos e tratativa com gestores 
escolares nos municípios.

OS PRINCIPAIS MARCOS DA POLÍTICA 
COLABORATIVA SÃO PUBLICIZADOS 
DE ACORDO COM O PLANO DE 
COMUNICAÇÃO IMPLEMENTADO PELA 
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO. 
NO ENTANTO, HÁ QUE SE AVANÇAR  
NA EFETIVIDADE DO ENGAJAMENTO 
DOS MUNICÍPIOS NESSE PROCESSO.

ENGAJAMENTO PELO DIÁLOGO 
Estágio 3
A comunicação da política colaborativa de-
sempenha um papel importante no estabele-
cimento do diálogo aberto e horizontal com 
atores diversos e com a sociedade em geral. 
Os principais marcos da política colaborativa 
são publicizados de acordo com o plano de 
comunicação implementado pela Secretaria 
de Estado de Educação. No entanto, há que se 
avançar na efetividade do engajamento dos 
municípios nesse processo.

Entre os gestores da política, há compreensão 
sobre a diferença entre apenas divulgar eventos 
isolados e comunicar, de forma permanente e 
estratégica, as ações realizadas a partir do regi-
me de colaboração. Nesse sentido, entende-se 
que há uma comunicação satisfatória da políti-
ca colaborativa e de seus produtos, a exemplo 
da ampla publicização dos resultados da ava-
liação diagnóstica integrada ao SisPAEAP.

https://www.amapa.gov.br/noticia/2009/crianca-alfabetizada-governo-do-amapa-realiza-acoes-do-circuito-educacao-no-municipio-de-tartarugalzinho
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CONSIDERAÇÕES FINAIS:  
A COLABORAÇÃO COMO  
FORMA DE ENFRENTAR AS 
DESIGUALDADES EDUCACIONAIS
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ESTE RELATO TRAZ AS PRINCIPAIS CA-
RACTERÍSTICAS DO REGIME DE CO- 
LABORAÇÃO ESTADO-MUNICÍPIOS NO  
TERRITÓRIO AMAPAENSE, desde seus  

aspectos fundantes, baseados na experiência 
cearense, até sua recente consolidação e ins-
titucionalização. O Amapá apresenta-se como 
um caso de sucesso em razão das particula-
ridades e adversidades de seu contexto geo-
gráfico, socioeconômico e educacional, tendo 
em vista as evoluções constatadas no diag-
nóstico de regime de colaboração proposto. 

Os avanços da estruturação da governança 
no estado do Amapá, como a criação de po-
lítica colaborativa em lei estadual, a conse-
cução de um programa de fortalecimento da 
alfabetização junto aos municípios e a atua-
lização do cálculo de repasse do ICMS vincu-
lado a resultados educacionais demonstram 
um amadurecimento das relações federativas 
no território, com o objetivo de impulsionar a 
qualidade e a equidade na oferta educacional.

O Amapá progrediu em diversos aspectos do 
Regime de Colaboração, com as lideranças 
educacionais demonstrando ciência dos pró-
ximos desafios a serem enfrentados, tanto no 
sentido de aprimorar a gestão e o desenho 
da política, quanto em relação aos resultados 
educacionais. Para isso, o principal fator que 
deve ser ainda desenvolvido é o de Avaliação e 
Monitoramento, que deveria integrar o acom-
panhamento dos dados educacionais básicos 
das redes estadual e municipais.

Em um país de dimensões continentais e am-
pla heterogeneidade em seu território, muitos 
são os desafios para que se promova a efe-
tivação do direito fundamental à educação. O 
federalismo cooperativo, modelo adotado pelo 
Brasil a partir da Constituição Federal de 1988, 
indica a necessidade de união coordenada de 
esforços entre os entes federados, com cla-
reza nas atribuições de cada um deles, o que 
mostra o caso do Amapá na educação. Para 

que isso ocorra, e para que boas experiên-
cias de governança dos estados brasileiros se 
multipliquem, é necessária a instituição de um 
Sistema Nacional de Educação (SNE).

A cooperação estabelecida para a educação 
pelos governos amapaenses será não apenas 
recepcionada pela estrutura do SNE, mas se 
tornará o alicerce da instituição da Comissão 
Intergestores Bipartite de Educação (CIBE) no 
estado, espaço de deliberação fundamental 
para pactuação das políticas educacionais  
e indução do regime de colaboração. As prá-
ticas colaborativas passam a integrar, de  
maneira orgânica, a pauta de pactuação  
entre estado e municípios dessa instância  
de diálogo permanente.

Dessa forma, o Amapá contribui para o deba-
te nacional de governança federativa e torna-
-se fonte de inspiração para que outros entes 
subnacionais possam organizar-se em cum-
primento à previsão constitucional do regime 
de colaboração. Além disso, demonstra que, 
apesar dos pontos de partida e históricos di-
ferentes, os fatores de sucesso apontam um 
caminho sólido para a estruturação da coo-
peração federativa em todos os territórios, 
sempre com foco na melhoria da aprendiza-
gem e na harmonia da trajetória escolar dos 
estudantes brasileiros.

O AMAPÁ PROGREDIU EM DIVERSOS 
ASPECTOS DO REGIME DE 
COLABORAÇÃO, COM AS LIDERANÇAS 
EDUCACIONAIS DEMONSTRANDO 
CIÊNCIA DOS PRÓXIMOS DESAFIOS  
A SEREM ENFRENTADOS, TANTO  
NO SENTIDO DE APRIMORAR A 
GESTÃO E O DESENHO DA POLÍTICA,  
QUANTO EM RELAÇÃO AOS 
RESULTADOS EDUCACIONAIS

https://movimentocolabora.org.br/website/wp-content/uploads/2021/11/Sistema-Nacional-de-Educacao-uma-visao-estruturante-para-a-educacao-no-Brasil.pdf
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