ESTADO DO MARANHAO

PREFEITURA MUNICIPAL - CNPJ. 01.558.070/0001-22
TRIZIDELA DO VALE-MA

Lei n° 433/2021, DE 09 DE SETEMBRO DE 2021.
Dispoe sobre a Instltuigao do Programa
Avan^a Mais Alfabetlza^o no ambito do
municipio de Trizidela do Vale/MA,e da outras
providencias.

0 PREFEITO MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE, no use de suas
atribuigoes legais;

Faz saber que a CAMARA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE aprovou
e eu sanciono a seguinte Lei:
CAPITULO I
DOS OBJETIVOS

Art. 1® - Fica instituido o Programa Avanga Mats Alfabetizagao Municipal,
com o objetivo de foilalecer e apoiar as unidades escolares no processo de
alfabetizagao (leitura, escrlta e matematica) dos estudantes no 1® e 2® ano do ensino
fundamental.

§1® - O Programa sera implementado com o file de garantir apoio adicional,
prioritariamente no turno regular, do assistente de alfabetizagao ao professor
alfabetizador, porum periodo de cinco horas semanais para unidades escolares nao
vulneraveis, ou de dez horas semanais para as unidades escolares vulneraveis.
§ 2° - Serao consideradas unidades escolares vulneraveis aquelas:
1 - Em que mais de 50% dos estudantes particlpantes do SAEB/ANA,
tenham obtido resultados em niveis insuficientes nas tres areas da referida avaliagao
(leitura, escrita e matematica); e
II- Que apresentarem mdice de nivel socioeconomico muito baixo, baixo,
medio baixo e medio, segundo a classificagao do Instituto Nacional de Estudos e
Pesquisas Educacionais Anisio Teixeira - INEP.

§ 3® - O Programa sera implementado, ainda, por meio do fortalecimento
da gestao das unidades escolares e do monitoramento processual da aprendizagem.
§ 4® - A formagao do professor alfabetizador, do assistente de
alfabetizagao, das equipes de gestao das unidades escolares e das secretarias de
educagao, sera elemento indissociavel do Programa.
Art 2® - O Programa tem por finalidade contribuir para;

I - A alfabetizagao (leitura, escrita e matematica) dos estudantes
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regularmente matriculados no 1° e 2° ano do ensino fundamental, por meio de
acompanhamento pedagogico especifico; e

II - A prevengao ao abandono. a reprovagao, a distorgao idade/ano,
mediante a intensificagao de agoes pedagogicas voltadas ao apoio e fortalecimento
do processo de alfabetizagao.
CAPITULO II

DAS DIRETRIZES DO PROGRAMA

Art. 3° - Sao diretrizes do Programa Avanga Mais Alfabetizagao Municipal:
I - Fortalecer o processo de alfabetizagao dos anos inicials do ensino
fundamental, por meio do atendimento as turmas de ano e de 2° ano;
II - Promover a integragao dos processos de alfabetizagao das unidades
escolares com a politica educacional da rede de ensino;

III - Integrar as atividades ao Projeto Politico Pedagogico - PPP da rede
e das unidades escolares;

IV - Viabilizar atendimento diferenciado as unidades escolares vulneraveis;
V - Estipular metas do Programa para as unidades escolares participantes
no que se refere a alfabetizagao das criangas do 1° e 2° ano do ensino fundamental,
considerando o disposto na BNCC;

VI - Assegurar o monitoramento e a avaliagao periodica da execugao e dos
resultados do Programa;

VII - Promover o acompanhamento sistematico, pelas redes de ensino e
gestao escolar, da progressao da aprendizagem dos estudantes regularmente
matriculados no 1° e 2° ano do ensino fundamental;

VIII - Fortalecer a gestao pedagogica das redes municipals de educagao
e de suas unidades escolares; e

IX - Avaliar o impacto do Programa na aprendizagem dos estudantes, com
o objetivo de gerar evidencias para seu aperfeigoamento.
CAPITULO III DA EXECUgAO

Art. 4® - O Programa Avanga Mais Alfabetizagao Municipal sera
implementado nos anos iniciais do ensino fundamental das unidades escolares

publicas municipals, por meio da Secretaria Municipal de Educagao, gestora dos
recursos tecnicos e financeiro.

§ 1 ® - O apoio tecnico dar-se-a por meio de processos formativos, do

auxflio do assistente de alfabetizagao as atividades estabelecidas e planejadas pelo
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professor aifabetizador, do monitoramento pedagogico e do sistema de gestao para
redes prioritarias.

§ 2° - O apoio financeiro as unidades escolares dar-se-a por meio da
cobertura de despesas de custeio, devendo ser empregado ressarcido de despesas
com transporte e alimentagao dos assistentes de alfabetizagao, responsaveis pelo
desenvolvimento das atividades.

§3® - Poder-se-a ter participagao voluntaria no Programa mediante Termo
de Compromisso assinado junto a Secretaria Municipal de Educagao.

CAPITULO IV
DAS COMPETENCIAS

Art. 6® - Compete a Secretaria Municipal de Educagao:
I - Criar e implementar mecanismos de monitoramento a serem

incorporados a rotlna da gestao escoiar, por meio de avaliagoes diagnosticas e
formativas;

II - Reforgar o atendimento das unidades escolares vulneraveis;

III - Dar suporte a rotina de acompanhamento sistematico, pelas redes de
ensino e gestao escoiar, da evolugao da aprendizagem dos estudantes regularmente
matrlculados no 1° e 2® ano do ensino fundamental.

IV - Elaborar piano de gestao e piano de formagSo, nos quais deverao
constar as atividades de monitoramento das agoes e de avaliagao periodica dos
estudantes e das estrategias de formagao;
V - Indicar, o Coordenador do Programa Avanga Mais Alfabetizagao
Municipal, que sera o responsavel por acompanhar a Implantagao do Programa e
monitorar sua execugao;
VI - Colaborar com a qualificagao e a capacitagao do assistente de
alfabetizagao, professores alfabetizadores, tecnicos, gestores e outros profissionais,
facultando-lhe fazer contratagoes diretas, caso for necessario;
VII - Acompanhar sistematicamente a evolugao da aprendizagem dos
estudantes atendldos pelo Programa e implementar agoes para os casos que se
fizerem necessarios; e

Art. 7® - Compete as unidades escolares participantes do Programa Avanga
Mais Alfabetizagao:
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I - Articular as a^oes do Programa, com vistas a garantir o processo de
alfabetizagao dos estudantes reguiarmente matriculados no
e 2° ano do ensino
fundamental;

II - Integrar o Programa a poh'tica educacional de sua rede de ensino e as

atividades previstas no Projeto Politico Pedagogico da unidade escolar;

III - Acompanhar sistematicamente a evolugao da aprendizagem dos
estudantes reguiarmente matriculados no 1° e 2° ano do ensino fundamental;
IV - Aplicar avaliagoes diagnosticas e formativas, com vistas a possibilitar o
monitoramento e a avaliagao periodica da execugao e dos resultados do Programa;

CAPITULO V

DAS CONSIDERAgOES FINAIS

Art. 8° - As despesas do Programa Avanga Mais Alfabetizagao Municipal
correrao por conta das dotagoes orgamentarias da Educagao Basica, observando os
limites legais;

Art.9®-0 Programa Avanga Mais Alfabetizagao Municipal, no quecouber,
sera regulamentado por Decreto do Executivo;

Art. 10 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicagao, revogando-se
as disposigoes contrarias;

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE,
ESTADO DO MARANHAO,09 DE SETEMBRO DE 2021.

Deib^n Pereira Freitas

Prefeito Municipal
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