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Missão
Promover educação de qualidade
que contribua para o exercício pleno
da cidadania, estabelecendo relações
democráticas e participativas.

Introdução
Este relatório tem como objetivo demonstrar
as atividades desenvolvidas pela Secretaria
Municipal da Educação, no ano de 2021 bem
como a formalização dos processos licitatórios
e convênios. Outrossim, algumas comprovações
estão apensas a fim de demonstrar que a referida
Secretaria tem buscado a cada dia melhorias que
acarretarão no bem-estar como um todo na nossa
rede, tendo como objetivo geral o avanço
no processo de ensino e aprendizagem do nosso
alunado.
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1.0
DAS COMPETÊNCIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO:
Art. 30 da Lei Nº 1.908 de 09 de Junho de 2017 – À Secretaria Municipal da Educação compete, dentre
outras atribuições regulamentares:
I— Organizar e coordenar o Sistema Municipal de Ensino;
II - Programar) coordenar e executar a política educacional na rede pública municipal de ensino;
IIl - Instalar e manter estabelecimentos públicos municipais de ensino, controlando e ﬁscalizando o seu
funcionamento;
IV - Gerenciar a documentação escolar e estatística, a estrutura e funcionamento do programa federal
vinculado à frequência do aluno à escola, bem como o registro escolar;
V - Manter e assegurar a universalização dos níveis e modalidades de ensino: a) educação infantil de
zero a cinco anos b) ensino fundamental de nove anos, obrigatório e gratuito, a partir de cinco anos de
idade nas escolas municipais, c) educação especial; d) educação de jovens e adultos —Etapa 1 e II;
VI - Ampliar gradativamente a jornada de tempo escolar;
VIII - Prover o atendimento educacional especializado com recursos tecnológicos, equipamentos
adaptados, acessibilidade arquitetônica, entre outros, conforme a necessidade do aluno com
deﬁciência;
IX - Implementar programas de alimentação e nutrição nos estabelecimentos públicos municipais de
ensino;
X - Prover de transporte escolar a zona rural, sempre que necessário em regime de colaboração com
os Governos Estadual e Federal, entidades não-governamentais e de iniciativa privada sem ﬁns
lucrativos, de forma a garantir o acesso dos alunos à escola;
Xl - Desenvolver ações integradas com outras Secretarias Municipais;
XII - Exercer o controle orçamentário no âmbito da Secretaria;
XIII - Efetuar o planejamento das atividades anuais e plurianuais, no âmbito da Secretaria;
XIV - Zelar pelo patrimônio alocado na unidade, comunicando o órgão responsável sobre eventuais
alterações;
XV - Exercer outras atividades correlatas designadas pelo Prefeito ou atribuídas mediante decreto do
Poder Executivo.
2.0
DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DA
EDUCAÇÃO
a) Secretaria Adjunta;
b) Cheﬁa de Gabinete;
c) Secretaria de Gabinete;
d) Assessoria Técnica;
e) Assessoria Jurídica;
f) Assessoria de Planejamento.
II— Departamento de Modalidades de Ensino:
a) Divisão Geral de Creches;
b) Divisão de Educação Infantil;
c) Divisão de Educação Especial;
d) Divisão de Ensino Fundamental Menor Urbano;
e) Divisão de Ensino Fundamental Maior;
f) Departamento de Educação de Jovens e Adultos.
III - Departamento de Monitoramento de Projetos e Programas Educacionais e Inspeção
Escolar:
a) Divisão de Acompanhamento de Programas e Projetos Educacionais;
b) Divisão de Inspeção Escolar e Funcionamento Escolar.

IV - Departamento de Finanças:
a) Divisão de Orçamento e Empenho;
b) Divisão de Contabilidade;
c) Divisão de Tesouraria e Liquidação;
d) Divisão de Prestação de Contas.
V - Departamento de Planejamento Licitatório:
a) Divisão de Compras Diretas;
b) Divisão de Transporte;
c) Divisão de Manutenção;
d) Divisão da Merenda Escolar;
e) Divisão de material Didático.
VI— Departamento de Infraestrutura da Rede Física:
a) Divisão de Manutenção da Rede Física;
b) Divisão de Manutenção da Rede Elétrica;
c) Divisão de Distribuição de Material.
VII— Departamento de Gerenciamento de Dados:
a)
Divisão de Lançamento de Dados;
VIII— Departamento de Recursos Humanos:
a) Divisão de Gestão de Pessoas;
b) Divisão de Informações Institucionais.
IX - Departamento de Administração e Planejamento do Sistema Educacional:
a) Divisão de Arquivo;
b) Divisão de Contratos e Convênios;
c) Divisão de Almoxarifado;
d) Divisão de Transporte;
e) Divisão de Planejamento da Rede Física;
f) Divisão de Planejamento da Rede Elétrica;
g) Divisão de Patrimônio.
X - Departamento de Informática e Tecnologia:
a) Divisão de Informática e Tecnologia;
b) Divisão do Núcleo de Tecnologia Municipal.
3.0 DIRETRIZES ESTRATÉGICAS:
1. Oferecer educação como política pública, gratuita, de qualidade social, intersetorial, inter e
transdisciplinar, voltada para a sustentabilidade sócio ambiental e em permanente transformação.
2. Reconhecer a singularidade humana como melhoria do gerenciamento administrativo e formação
pedagógica da Rede Municipal de Ensino.
3. Normatizar os procedimentos administrativos.
4. Valorizar as pessoas, pela implementação e aperfeiçoamento de projetos que visem ampliação do
quadro de pessoal efetivo para atender a demanda, reconhecimento e valorização das competências.
5. Construir uma Educação para a Paz, comprometida com a cultura da não violência e com o
estabelecimento de relações humanas éticas, amigáveis, solidárias e compatíveis com os valores da
paz.
6. Garantir a articulação entre teoria e prática, como ação consciente e transformadora do trabalho
educativo pedagógico, através do compartilhamento dos diferentes saberes.
7. Garantir igualdade de condições para o acesso e a permanência na escola, reconhecendo e
valorizando as múltiplas dimensões e diversidade humana.

8. Proporcionar acessibilidade à informação, à comunicação, à pesquisa e à produção do
conhecimento para a comunidade escolar.
9. Ampliar e qualiﬁcar o atendimento da Educação Infantil, Ensino Fundamental, Educação de Jovens
e Adultos e Continuada.
10. Otimizar a gestão democrática e compartilhada no processo educacional, valorizando a
comunidade escolar.
11. Buscar a melhoria permanente da educação, avaliando e acompanhando o desempenho do
educando e do educador, em sala de aula, e dos demais proﬁssionais.
12. Garantir a constante formação e aperfeiçoamento de todos os servidores da educação.
13. Ampliar o envolvimento da escola com a comunidade, visando à interação da sociedade na vida do
educando e no fortalecimento dos compromissos recíprocos com educação de qualidade e solidária.

4.0 DOS PROCESSOS/ CONTRATOS FORMALIZADOS NO ANO DE 2021:

5.0 DOS CONVÊNIOS FORMALIZADOS/ PARCERIAS
- Convênio n° 01/2021- AEEEP
6.0 DAS AÇÕES
Ações desenvolvidas pelas diretorias e coordenações vinculadas ao Departamento de Modalidades
de Ensino- Pedagógico – no decorrer do mês de janeiro
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

DIRETORIA DE CRECHE E EDUCAÇÃO INFANTIL
DIRETORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL/ANOS INICIAIS
DIRETORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL/ ANOS FINAIS
DIRETORIA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
DIRETORIA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL
DIRETORIA DE FORMAÇÃO
DIRETORIA DE INSPEÇÃO E FUNCIONAMENTO DE ENSINO
COORDENAÇÃO DO BUSCA ATIVA E FICAI
COORDENAÇÃO DO LAB INSPIRAÇÃO
SEDE DOS CONSELHOS MUNICIPAIS

DETALHAMENTO DAS AÇÕES
Este relatório, tem como objetivo informar a situação relacionada à intencionalidade
pedagógica da rede municipal, bem como detalhar as ações executadas no decorrer do mês de
janeiro, e traz como foco principal o acompanhamento das retiradas e devolutivas das Atividades
Pedagógicas Não Presenciais - APNPs, considerando o Parecer nº 11/2020 que deﬁniu “Orientações
educacionais para a Realização de Aulas e Atividades Pedagógicas Presenciais e Não Presenciais
no contexto da pandemia, bem como o parecer nº 15/2020 do CNE, que dispõe sobre as Diretrizes
Nacionais para a implementação dos dispositivos da Lei 14.040 e estabelece normas educacionais
excepcionais. Para o mês supracitado, foram desenvolvidas as seguintes ações:
.
Participação na posse da nova composição da SEME: Secretária e Adjunta.
.
Reunião presencial com os gestores, técnicos pedagógicos e a inspeção sobre os
instrumentais de registro das APNPs.
.
Construção da FOFA/SWOT para o Departamento Pedagógico.
.
Construção do Plano de Ação para ﬁnalização do ano letivo de 2020.
.
Participação em reuniões para decisões pedagógicas do setor.
.
Visita de acompanhamento no dia das entregas das APNPs.
.
Visita às escolas: Maria Izabel (sede e anexo), Cremildes Freire, Eleonora Leite, Ana Lima,
Júlio Leite, Dorijan, Emídio de Paula, Humberto Ferreira, Pedro Soares, Senadora Mª do Carmo,
Zarria Gabriel, Fernando Lopes, Tiradentes, Núbia Lima, Agrícola, Nilson Socorro, França, Rio Fundo
III, Laura Cardoso, Dom Coutinho e Azarias.

.
Participação em reunião da Comissão Integrada para gestão 2021.
.
Acompanhamento das entrevistas em programas de rádio.
.
Escuta ativa, acompanhamento aos professores que estão com diﬁculdade de preenchimento
no cômputo de carga horária e via ligações telefônicas e WhatsApp.
.
Orientações para composição do portfólio - Acompanhamento por Unidade Escolar dos
registros de cada instrumental, veriﬁcando a organização e o cumprimento dos instrumentais em cada
bloco de atividades.
.
Participação em reunião com Diretoria de Formação.
.
Participação em reunião com Diretoria de Informática.
.
Criação de dinâmica para a primeira reunião dos gestores com o tema: Tecendo vidas.
.
Levantamento dos espaços e departamento da SEME para criação de placas de identiﬁcação.
Encaminhamento para o setor de Comunicação da SEME das poesias vencedores do Concurso de
Poesias, para confecção dos banners.
.
Visita à Casa do professor com Robson Júnior para conhecimento do local e deﬁnição da
pintura.
.
Criação do painel de localização das escolas da rede pública municipal de Estância, para
registro das visitas.
.
Participação em reuniões no CONMEE para estudo da minuta da Resolução, que trata da
terminalidade do ano letivo 2020 e o cumprimento da integralidade da carga horária.
.
Elaboração do calendário letivo para o ano de 2021 e da Portaria que dará base legal para a
execução do mesmo.
.
Elaboração das diretrizes norteadoras para o período destinado as matrículas para o ano letivo
de 2021.
.
Atendimento ao público externo para expedição de documentos de vida escolar, bem como,
orientações aos gestores e técnicos pedagógicos sobre a legislação educacional, e todos os
instrumentais que são utilizados em nossas Unidades de Ensino.
.
Leitura e estudo de textos para planejamento e organização de material para as formações que
serão realizadas no mês de fevereiro.
.
Reunião virtual com professores da UNESP (Lígia Martins e Juliana Pasqualini) para possíveis
contribuições na Casa do Professor.
.
Planejamento, organização, elaboração das atividades pedagógicas com as diretorias de
educação infantil, ensino fundamental (séries iniciais e ﬁnais) e EJA.
.

Elaboração do projeto da Jornada Pedagógica.

.
Planejamento, organização, sistematização das atividades que serão elaboradas para o
funcionamento do GT.

Reunião do CAE para aprovação do parecer das contas de 2019, do Cardápio da Alimentação
Escolar para o ano de 2021;
.
Reunião do CONMEE para análise da Resolução Normativa 12/2021/CONMEE, referente ao
encerramento do ano letivo de 2020 e matrículas para 2021, com base na Resolução 15/2020/CEE e
Aprovação do processo de Autorização da Escola Municipal João Nascimento Filho;
.
Além das atividades cotidianas desenvolvidas no conselho como:
- Solicitação de atualização, por meio de ofícios, de membros dos três conselhos com mandato a
vencer;
- Solicitação de atualização de membros do Fórum Municipal de Educação, por meio de ofício, para
atualização de Decreto;
- Análise de PPPs de Escolas da Rede Privada que ofertam Educação Infantil sendo o Instituto
Diocesano e Reunida Duas Irmãs, à luz da resolução 06/2019/CONMEE para posterior aprovação do
CONMEE.
.

Readesão do município na plataforma da Busca Ativa Escolar.
.
Levantamento junto aos gestores, dos estudantes que não foram alcançados durante a entrega
das APNPs.
.
Mutirão para organização dos instrumentais do Busca Ativa, bem como para realizar ligações
para estudantes e/ou responsáveis que não foram até as unidades de Ensino retirar as APNPs.
.
Acompanhamento da Gravação (gestores e estudantes) de vídeos para intensiﬁcar a
campanha do Busca Ativa.
.
O relatório deste mês conﬁgura também o encerramento do ano letivo de 2020, com
entrega do último bloco de atividades pedagógicas não presenciais - APNPs. Ainda que seu objetivo
seja de informar a situação relacionada à intencionalidade pedagógica da rede, acompanhada por este
departamento, traz como foco principal o encerramento das APNPs, considerando o Parecer nº
11/2020 que deﬁniu “Orientações educacionais para a Realização de Aulas e Atividades Pedagógicas
Presenciais e Não Presenciais no contexto da pandemia”, bem como o parecer nº 15/2020 do CNE,
que dispõe sobre as Diretrizes Nacionais para a implementação dos dispositivos da Lei 14040 e
estabelece normas educacionais excepcionais.
.
Diante desse contexto, as visitas nas unidades escolares primaram pela consulta da
construção dos portfólios e veriﬁcação do uso dos diários e fechamento do ano letivo.
.
Para o mês supracitado, o departamento pedagógico desta secretaria desenvolveu as
seguintes ações:
.
Reuniões do setor semanalmente, para alinhamento das ações pedagógicas, onde toda
segunda-feira, os técnicos pedagógicos juntamente com a Secretária Municipal da Educação e a
Secretária Adjunta, fez uma análise dos resultados alcançados na semana anterior e planejou as
ações futuras para serem executadas.
Visitas pedagógicas em unidades de ensino diversas, bem como às creches, para
acompanhamento, monitoramento e orientação pedagógica, para veriﬁcar o andamento das
atividades não presenciais. os estudantes que não foram alcançados durante a entrega das
APNPs.

.
Nas visitas, ocorrem a veriﬁcação do cumprimento de entrega dos planejamentos, cômputos,
processo avaliativo e devolutiva das atividades devidamente corrigidas, quando veriﬁcado o atraso é
solicitado que o gestor agende com os professores uma data para devida organização.
. Reunião presencial a convite da Escola Júlio Leite.
. Participação em reuniões semanais da Comissão Integrada para gestão 2021.
. Acompanhamento das entrevistas em programas de rádio;
.
Envio e atividades pedagógicas via WhatsApp.
.
Construção e alimentação de tabela com o quadro de proﬁssionais 2020, das lotações por
escola de todos os professores da rede, bem como equipe técnica e diretiva.
.
Escuta ativa e acompanhamento aos professores que estão com diﬁculdade na construção do
portfólio e preenchimento dos diários.
.
Participação de todos os técnicos em formação nos Papos de Quinta: dialogando acerca da
Pedagogia Histórico-Crítica.
.
Participação na construção da FOFA.
.
Recepção à equipe do Programa Alfabetizar pra Valer.
.
Participação na Reunião do Fórum Municipal de Educação.
.
Participação na Reunião do Conselho do Fundeb.
.
Reunião com os professores do AEE para orientação do Portfólio das APNPs.
.
Visita às Unidades de Ensino para acompanhamento no dia das entregas das APNPs.
.
Leitura e estudo de textos, vídeos para planejamento e organização de material para as
formações que serão realizadas no mês de fevereiro.
.
Reunião virtual com professores da UFBA e da UFRPE (Cláudio Lira e Flávio Dantas,
respectivamente) para possíveis contribuições junto a SEME.
.
Planejamento, organização, elaboração das atividades pedagógicas com as diretorias de
educação infantil, ensino fundamental (séries iniciais e ﬁnais) e EJA.
.

Elaboração do projeto da Jornada Pedagógica.

.
Planejamento, organização, sistematização das atividades que serão elaboradas para o
funcionamento do GT.
.

Diálogos com os possíveis professores que integrarão o GT.

.
Planejamento, organização e coordenação das discussões semanais acerca da PHC (Papo de
Quinta) junto aos técnicos do Setor Pedagógico da SEME.
.

Participação de todos os técnicos da Seme na entrega dos kits de alimentação e das APNPs.

.
Participação da reunião da UNCME que teve como pauta orientação para elabora de
Resoluções referente ao encerramento do ano letivo de 2020.
.

Expedição de documentos de vida escolar de alunos, nesse período de excepcionalidade;

.

Procedimentos para matrícula no ano letivo 2021.

.
Reunião de Gestores, para prestar esclarecimentos quanto ao preenchimento dos
instrumentais das APNPs, organização do portfólio, e dirimir possíveis dúvidas quanto ao registros
das atividades nos diários escolares.
.
Elaboração e apresentação da minuta da Resolução que dispõe sobre o término do ano letivo
2020, oferta de matrícula para 2021 e outros encaminhamentos para o referido ano.
.

Reelaboração da proposta do Calendário Escolar para o ano letivo 2021.

.

Levantamento do quantitativo de instrumentais utilizados por nossas Unidades de Ensino.

.
Visitas às escolas de: inspeção escolar e de acompanhamento e orientação dos recursos do
PDDE.
.
Organização e execução do curso de formação dos recursos do FNDE para novos gestores,
ofertado pelo FNDE.
.
Acompanhamento das prestações de contas das escolas.
.
Participação na formação sobre o censo escolar.
.
Atendimento ao público externo para expedição de documentos de vida escolar.
.
Busca Ativa, direcionou suas atividades na identiﬁcação e localização dos estudantes que por
algum motivo não foram alcançados nas entregas das Atividades Pedagógicas Não PresenciaisAPNPs atuando nos direcionamentos individuais e a mobilização da sociedade.
.
Participação em reunião on-line com a Coordenação Estadual da Busca Ativa, com o objetivo de
discutir as atualizações da plataforma.
.
Análise e estudo do termo de adesão do PSE ciclo 2020/2021, para compreensão das ações
que serão desenvolvidas e das escolas pactuadas.
.
Organização da semana de mobilização para o mês de março, com a atuação focada na
visibilidade da Busca Ativa (campanha das redes sociais, audiência pública, entrega de convite
simbólico e carreata).
.
Reunião com a Secretária de Educação e a Secretária de Comunicação para alinhamento da
produção audiovisual da campanha.

.
Organização e articulação para a veiculação de carro de som nas comunidades rurais, urbanas
e litorânea para mobilizar as famílias para a retirada das APNPs, e conclusão do ano letivo de 2020.
.
Visita domiciliar aos estudantes da comunidade Porto do Mato, nesta ação a coordenação da
Busca Ativa acompanhada do técnico pedagógico Genilson Conceição, realizaram visitas domiciliares
às famílias dos estudantes identiﬁcados que não estavam retirando e devolvendo as APNP'S
.
Participação na reunião do Comitê Multissetorial de Enfrentamento da Crise e apresentação da
estrutura, atuação e plano de mobilização da Busca Ativa.
.
Mutirão em parceria com o Conselho Tutelar I, escolas Azarias Santos, Senadora Maria do
Carmo e direção da Escola Senador Júlio César Leite Professora Silvânia Ponciana, a Assistente
Social Daniella Guimarães para a entrega dos blocos de atividades aos estudantes dos bairros Albano
Franco, Residencial Carmem Prado e Avenida Fernandes.
.
.
.
.
Diálogo e orientação aos gestores das unidades de ensino para a atuação e localização dos
estudantes nesse período de ensino não presencial.
.
Construção do Plano de ação do PETI, com atualização de cronograma de acordo com o
cenário epidemiológico local.
.
Criação de dinâmica para reunião geral dos gestores e acolhimento diferenciado aos gestores
na reunião do PDDE.
.
Acolhimento aos gestores da área rural na reunião do PDDE.
.
Preparação de painéis dos aniversários de Geane Ana Paula Gonçalves e Emanuella.
.
Participação na acolhida da reunião de técnicos: Quebra cabeça.
.
Início da decoração da árvore das diretorias na sala do Departamento Pedagógico.
.
Demandas do Programa Alfabetizar para Valer: pedido de desligamento da formadora Vagnar
Gonzaga.
.
Criação do cartaz do Busca Ativa Escolar.
MARÇO
O relatório ora apresentado trata do período em que os professores estão em gozo de férias e o
departamento planeja as ações para o início do ano letivo de 2021, com a construção do formato digital
da jornada pedagógica, material impresso - APNPs para efetivação do ano letivo, busca de
informações sobre a entrega do material correspondente a sondagem da aprendizagem para o dia 12
de abril e fechamento dos diários, bem como o acompanhamento da matrícula da rede. Ainda que seu
objetivo seja de informar a situação relacionada à intencionalidade pedagógica da rede, acompanhada
por este departamento, traz como foco principal a elaboração de ações para o ano letivo de 2021 após
análise criteriosa da demanda da rede de ensino para esse momento de distanciamento social imposto
pela covid-19.

Diante desse contexto, o departamento realizou as seguintes ações:
.
Reuniões do setor semanalmente, para alinhamento das ações pedagógicas, onde toda
segunda-feira, os técnicos pedagógicos juntamente com a Secretária Municipal da Educação e a
Secretária Adjunta, realizam uma análise dos resultados alcançados na semana anterior e planejam
as ações futuras para serem executadas;
.
Reunião com gestores e técnicos escolares, com a Secretária Municipal da Educação, a
Secretária Adjunta e os técnicos pedagógicos do Departamento Pedagógico onde foram repassadas
orientações gerais desde as questões pedagógicas, administrativas e ﬁnanceiras para o
funcionamento adequado de cada Unidade Escolar;
.
Participação de alguns membros do setor pedagógico em reuniões semanais da Comissão
Multissetorial para gestão do Ano Letivo 2021;
.
Elaboração, execução e análise de consulta pública à comunidade escolar;
.
Construção e alimentação de tabela com o quadro 2021 das lotações por escola de todos os
professores da rede, bem como equipe técnica e diretiva;
.
Formação dos Integrantes do Setor Pedagógico (Pedagogia Histórico-Crítica – Papo de
Quinta), com o professor Dr. Damião Oliveira;
.
Construção das ações de proﬁciência – FOFA;
.
Recepção à equipe do Programa Alfabetizar pra Valer e envio de documentação das
formadoras e coordenadora do programa Alfabetizar Pra Valer;
.
Participação na formação do Alfabetizar Pra Valer;
.
Acompanhamento pedagógico dos instrumentais das APNPs, diários, atividades de sondagem,
planilhas de matrículas nas unidades escolares via aplicativo WhatsApp;
Entrega do Kit da Merenda Escolar em todas as Unidades de Ensino;
.
Participação em reunião on-line do Conselho Municipal da Pessoa com Deﬁciência pelo
aplicativo Meet;
.
Participação de reunião através do Google Meet, do Conselho do Deﬁciente para escolha do
presidente, vice-presidente e formação das comissões;
.
Sensibilização do Dia da Síndrome de Down, através de vídeos e cards nas redes sociais;
.
Acolhida no Dia Internacional da Mulher e na Reunião pedagógica com Ana Paula Gonçalves;
.
Preparação de painéis dos aniversários de Damião, Nadiselma, Ana Paula Martins e Karla
Patrícia;
.
Término da decoração da árvore das diretorias na sala do Departamento Pedagógico;
.
Início da organização da sala que vai acomodar o LAB Inspiração na Secretaria de Educação;
.
Criação do Núcleo de Avaliação, Pesquisa e Estatística-NAPE, organização da estrutura física
e humana;
.
Levantamento dos técnicos (pedagogos) e servidores que desempenham a função, por escola
e horário de trabalho;
.
Levantamento e análise do IDEB das Unidades Escolares;
.

Construção de Planilhas e Gráﬁcos da Estatística Final 2020;
.
Construção da Planilha de Entrega do 4º Kit Alimentação 2021;
.
Construção de Planilhas e Gráﬁcos da Matrícula Parcial 2021;
.
Construção da Planilha Unidade Escolar/ modalidade de ensino que oferecem;
.
Planejamento da Jornada Pedagógica 2021;
.
Planejamento e construção do Calendário Escolar 2021;
.
Construção do Plano de Ação 2021 de cada diretoria e Coordenação;
.
Elaboração do Calendário Escolar do ano letivo 2021, para Educação Infantil, Ensino
Fundamental e Educação de Jovens e Adultos;
.
Adequação da minuta da portaria que regulamenta os referidos calendários;
.
Elaboração da tabela de equivalência de sábados letivos e a articulação de distribuição das
APNPs, esses fazem parte dos anexos dos referidos calendários;
.
Distribuição dos instrumentais do setor de inspeção às Unidades Escolares;
.
Atendimento ao público externo para expedição de documentos de vida escolar. Leitura e
estudo de textos, vídeos para planejamento e organização de material para as formações que serão
realizadas no mês de abril;
.

.
Reunião virtual com Aurenitha Morgana (Secretária de Educação de Estância) e o professor
Flávio Dantas (UFRPE) para possíveis contribuições junto a SEME;
.
Planejamento, organização, elaboração das atividades pedagógicas com as diretorias de
educação infantil, ensino fundamental (séries iniciais e ﬁnais) e EJA;
.
Elaboração do projeto da Jornada Pedagógica 2021 e conversas para convidar os possíveis
palestrantes e mediadores;
.
Planejamento, organização, sistematização das atividades que serão elaboradas para o
funcionamento do GT;
.
Diálogos com os possíveis professores que integrarão o GT;
.
Acompanhamento do recurso do Novo Mais Educação;
.
Acompanhamento de dezessete escolas na prestação de contas dos recursos do PDDE;
.
Orientação para o plano de ação das oito Escolas do Campo;
.
Participação no curso de formação para conselheiros do FUNDEB ofertado pela UNDIME;
.
Palestra do PDDE, atualização cadastral das unidades executoras;
.
Formação do Conselho Municipal da Criança e Adolescente;
.
Duas reuniões do CAE para análise das pastas referentes ao exercício de 2020;
.
Reunião do CONMEE para análise da Resolução Normativa 12/2021/CONMEE, referente
ao encerramento do ano letivo de 2020 e matrículas para 2021, com base na Resolução
15/2020/CEE e aprovação do processo de autorização da Escola Municipal João Nascimento
Filho;

.
Reuniões do FUNDEB para análise das contas MDE, FUNDEB e Salário Educação
referentes ao exercício do Ano de 2020 e aprovação do Parecer;
.
Articulação com a Assessoria Jurídica da SEME para criação do CACS FUNDEB cumprindo
requisitos impostos pela Lei Federal 14.113/2020;
.
Participação em webinários sendo 02 (dois) realizados pela UNDIME
– União Nacional dos Dirigentes Municipais, 01 (um) realizado pela UNCME – União
Nacional dos Conselhos Municipais de Educação e 01(um) realizado pelo Conviva Educação.
Todos com participação de representantes do FNDE, com o objetivo de prestar orientações
referentes a criação dos novos CACS, amparados pela Lei do “Novo FUNDEB”;
.
Solicitação de atualização, por meio de ofícios, de membros dos três conselhos com mandato a
vencer;
.
Análise e emissão de parecer para amparo de vida escolar de alunos da Rede Municipal.
.
Organização e execução da semana de mobilização da Busca Ativa, com entrega de convites
personalizados, panﬂetagem, organização de faixas;
.
Participação na reunião do Conselho Municipal de Assistência Social e posse como
Conselheira representando a Secretaria Municipal de Educação, ﬁcando assim: Titular: Ivoneide
Cardeal ad Silva, Suplente Marielze Antônia dos Santos;
.
Organização e articulação para a veiculação de carro de som nas comunidades rurais, urbanas
e litorânea para mobilizar as famílias para a MATRÍCULA para o ano letivo de 2021;
.
Ação: A escola vai até você! Visita domiciliar aos estudantes das comunidades Ouricuri e
Miranguinha para entrega dos blocos das APNP'S em articulação com a direção da Escola Municipal
Senador Júlio César Leite;
.
Gravação de material audiovisual e produção de mídia digital para mobilização de matrícula.
ABRIL
O relatório deste mês, conﬁgura como o período que marca o início do ano letivo de 2021
(12/04), período este marcado pela execução da jornada pedagógica, entrega dos blocos de
sondagem a todos os estudantes da rede, assim como inúmeras reuniões via google meet para
discussão da organização do trabalho pedagógico- (reestruturação curricular), com momentos
especíﬁcos para Educação Infantil, Ensino Fundamental Anos Iniciais e Anos Finais, bem como a
Educação de Jovens e Adultos.
Para o mês supracitado, o departamento pedagógico desta secretaria desenvolveu as
seguintes ações:
.
Reuniões do setor semanalmente, para alinhamento das ações pedagógicas, onde os técnicos
pedagógicos juntamente com a Secretária Municipal da Educação (Aurenitha Morgana Barreto
Menezes de Souza) e a Secretária Adjunta (Geane Conceição Carvalho), realizam uma análise dos
resultados alcançados na semana anterior e planejam as ações futuras para serem executadas.

.
Reunião com gestores e técnicos escolares, com a Secretária Municipal da Educação, a
Secretária Adjunta e os técnicos do Departamento Pedagógico onde foram repassadas orientações
gerais desde as questões pedagógicas, administrativas e ﬁnanceiras para o funcionamento adequado
de cada Unidade Escolar.
.
Visitas pedagógicas a unidades de ensino diversas, bem como às creches para
acompanhamento, monitoramento e orientação pedagógica, veriﬁcando o andamento das atividades
de sondagem , bem como das Atividades Pedagógicas Não Presenciais - APNPs.
.
Jornada Pedagógica 2021 - Dias 07 e 08 de abril - SEMEando estratégias para garantia da vida
e da educação.
.
Participação dos técnicos do setor nas reuniões do CONMEE - Conselho Municipal de
Educação de Estância, do Fórum Municipal de Educação, do Conselho Municipal dos Direitos e
Proteção ao Idoso –CMDPI, com proﬁssionais do IFS, com o CEAVE/SEDUC.
.
Construção dos Planos de Ação 2021 de cada diretoria e coordenação vinculadas ao setor.
.
Colaboração de inúmeros técnicos do Departamento na Comissão Integrada para construção
do Guia de Orientações das Atividades Pedagógicas Não Presenciais e Presenciais para a execução
do ano letivo 2021.
.
Organização do Trabalho Pedagógico em reuniões virtuais através do Google Meet, tendo a
presença dos gestores, técnicos e docentes para discussão coletiva e construção da

reorganização Curricular para 2021, com momentos especíﬁcos para Educação Infantil,
Ensino Fundamental Anos Iniciais e Anos Finais, bem como a Educação de Jovens e Adultos.
. Distribuição do material do programa Alfabetizar Pra Valer nas unidades que ofertam os primeiros e
segundos anos do Ensino Fundamental.
.
Envio e atividades pedagógicas via WhatsApp no grupo SEMEando – anos iniciais.
.
Formação dos Integrantes do Setor Pedagógico (Pedagogia Histórico-Crítica – Papo de
Quinta), com o professor Dr. Damião Oliveira.
.
Levantamento da parcial de matrícula dos estudantes da rede por turma e etapas de ensino.
.
Elaboração dos instrumentais das psicopedagogas e professores das salas de recursos
multifuncionais.
.
Reunião com as psicopedagogas.
.
Breve apresentação interna da educação especial numa perspectiva da educação inclusiva.
.
Envio de instrumental para as escolas com salas de recursos para levantamento de materiais
existentes nas salas.
.
Esclarecimento de dúvidas referentes às unidades executoras junto aos gestores
presencialmente e via whatsApp.
.
Entrega de material de expediente no departamento de inspeção escolar.
.
Estudo da lei de Gestão Escolar.
.
Contato com o MEC para esclarecimento de dúvida referente ao PEJA.

.
Preenchimento de planilhas com os recursos do PDDE de todas as escolas.
.
Veriﬁcação das prestações de contas dos recursos de PDDE.
.
Reestruturação da equivalência dos sábados letivos, anexo do Calendário Escolar ano letivo
2021,como também da modalidade EJA.
.
Reestruturação do plano de ação do setor de Inspeção Escolar, para atender as especiﬁcações
solicitadas.
.
Distribuição de instrumentais diversos às Unidades Escolares.
.
Visitas às unidades escolares, com o intuito de prestar assessoria aos gestores na expedição de
documentos, preenchimento de diários e de acompanhamento e orientação dos recursos do PDDE.
.
A coordenação do LAB Inspiração desenvolveu ações diversiﬁcadas como: dinâmica de
Acolhida de Páscoa: Ressurjamos, extensiva a todos os departamentos da SEME; criação da
logomarca de 90 anos da Escola Municipal Marocas Monteiro; início do contato e envio do questionário
para as mediadoras das Salas de Leitura para posterior regulamentação destes espaços nas
Unidades Escolares; preparação do painel de aniversário de Patrícia Aragão; criação do
Livro/lembrança referente ao aniversário da Secretária Aurenitha Morgana;
continuidade da organização da sala que vai acomodar o LAB Inspiração na Secretaria de
Educação; participação no Curso Caravanas das Artes.
.
O acompanhamento pedagógico dos técnicos da Seme que atuam no Projeto Piloto de
Acompanhamento Pedagógico Semanal aconteceu como descrito abaixo:
ü Escola Municipal Zarria
§ Acompanhamento e organização da entrega das APNPs.
ü Escola Municipal Fernando Lopes
§ Visita Pedagógica e orientações diversas.
ü Escola Municipal Ana Lima
.
12/04/21 - manhã e tarde - Acompanhamento das entregas das avaliações de sondagem pelos
professores.
.
22/04/21 - Orientação quanto ao preenchimento dos diários e das APNPs no prazo previsto.
.
29/04/21 - Levantamento parcial da Entrega do 1º bloco e devolutiva da avaliação de
sondagem.
ü Escola Municipal José Artêmio Barreto
.
15/04/21 - Análise junto aos professores da entrega da Avaliação de Sondagem e levantamento
do numero de matrícula.
.
20/04/21 - Orientação para o cumprimento dos prazos da entrega da APNPs.
.
26/04/21 - Acompanhamento da entrega das APNPs e levantamento da devolutiva da avaliação
de sondagem.
.
Levantamento dos técnicos (pedagogos) e servidores que desempenham a função, por escola
e horário de trabalho.
.
Levantamento e construção de Planilha Nominal dos professores/modalidade/unidade de
ensino 2021 – em construção.

.
Construção de Planilhas e Gráﬁcos da entrega da Avaliação Diagnóstica, ano letivo 2021.
.
Construção de Planilhas e Gráﬁcos da 3 ª Parcial Matrícula 2021.
.
Gráﬁcos comparativos da matrícula ﬁnal 2020 (Censo) e a 3ª parcial de matrícula.
.
Construção da Planilha Unidade Escolar/ modalidade de ensino que oferecem.
.
Efetivação do cadastro CONVIVA.
.
Atualização da planilha dos técnicos.
.
A sede dos Conselhos manteve seu funcionamento presencial nos dias de segunda a sexta das
7h às 12h e as principais ações realizadas pela equipe técnica foram:
·
Duas reuniões do CAE: uma para prestação de contas referente ao ano de 2020 feito no
sistema SIGECON e outra para o Relatório ﬁnal do CAE.

·

Duas reuniões do CONMEE para análise e amparo legal da vida escolar de estudantes da rede
municipal.
·
Duas reuniões do FUNDEB: uma para a posse dos novos conselheiros realizada no Auditório da
SEME e uma reunião para apresentação e aprovação do novo Regimento interno do Conselho.
·
Participação do III Fórum de Educação de presidentes dos Conselhos Municipais de Educação
(online) 28,29 e 30 de abril.
·
Atividades Cotidianas como: ofícios encaminhado à Secretaria de Educação solicitados pelos
três conselhos; análise e emissão de parecer para amparo de vida escolar de alunos da Rede
Municipal.
.
A cheﬁa do Núcleo de Tecnologia Educacional desenvolveu ações diversiﬁcadas citadas a
seguir:
ü Processo de formatação do GUIA DE ORIENTAÇÕES DAS ATIVIDADES
PEDAGÓGICAS NÃO PRESENCIAIS E PRESENCIAIS DA REDE, de 05/04/21 a
09/04/21.
ü Encaminhamento de ofício para o Gabinete da Secretária, sob número 30/2021,
solicitando informações sobre o AR enviado para a Empresa GTI-G. Tecnologia
Integrado Eireli;
ü Encaminhamento de ofício para o Gabinete da Secretária, nº 31/2021, para renovação
de portaria 41/2020, sobre a compra de computadores para CAEESPE e Laboratório de
Informática da Escola Municipal Senador Júlio César Leite;
ü Encaminhamento de ofício para o Gabinete da Secretária, nº 32/2021, solicitando a
exclusão do nome da Servidora Valéria Vieira Andrade Barreto da função de Fiscal de
Contrato;
ü Orientação dos professores articuladores para construção dos planos de trabalho dos
Laboratórios de Informática da Rede (de 13 a 30 de abril de 2021);
ü Orientação dos professores articuladores referente ao auxílio individual dos professores
na elaboração e formatação de atividades, dia 13 de abril de 2021;
ü Compartilhamento das atribuições dos Professores Articuladores descritas no GUIA DE
ORIENTAÇÕES DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS NÃO PRESENCIAIS E
PRESENCIAIS DA REDE, dia 13 de abril de 2021;

ü Abertura do chamado 6397, dia 13 de abril de 2021, para o Laboratório da Escola Maria
Izabel Carvalho Nabuco D'Ávila, junto ao setor de DTI, solicitando a substituição do
estabilizador;

ü Abertura do chamado 6417, dia 19 de abril de 2021, para secretaria da Escola Municipal
João Nascimento Filho, solicitando a conﬁguração do celular para o acesso a internet wiﬁ
para a Coordenadora Ana Ildes Pinto;
ü Abertura do chamado 6420, dia 20 de abril de 2021, para a secretaria da Creche Maria de
Oliveira Lima, solicitando a avaliação de funcionamento de equipamento;
ü Abertura do chamado 6422, dia 20 de abril de 2021, para a Escola Municipal Maria Izabel
Carvalho Nabuco D'Ávila, para o laboratório de informática, solicitando a atualização do
Mozilla Firefox e o conserto de um computador multiterminal que não estava
funcionando;
ü Oﬁcina de gravação de telas desenvolvida na Escola Maria Izabel Carvalho Nabuco
D'Ávila, dia 27 de abril de 2021, promovida pelas articuladoras Heliana Reis e Gildeci
França;
ü Encaminhamento de ofício para o Gabinete da Secretária, nº 33/2021, para informar
sobre o recebimento do AR pela Empresa GTI-G.Tecnologia Integrado Eireli.

MAIO
O presente relatório tem como objetivo informar todas as ações realizadas pelas diretorias,
coordenações e núcleos ligados a este departamento de ensino no decorrer do mês de maio, período
em que permanecemos com aulas de modo não presencial com a adoção e entrega de materiais
impressos, através das Atividades Pedagógicas Não Presenciais – APNPs.
Diante desse contexto, as ações elencadas abaixo são comuns a todos os setores:
.
Reuniões do setor semanalmente, para alinhamento das ações pedagógicas, onde os técnicos
pedagógicos juntamente com a Secretária Municipal da Educação (Aurenitha Morgana Barreto
Menezes de Souza) e a Secretária Adjunta (Geane Conceição Carvalho), realizam uma análise dos
resultados alcançados na semana anterior e planejam as ações futuras para serem executadas.
.
Reunião com gestores e técnicos escolares, com a Secretária Municipal da Educação, a
Secretária Adjunta e os técnicos do Departamento Pedagógico onde foram repassadas orientações
gerais desde as questões pedagógicas, administrativas e ﬁnanceiras para o funcionamento adequado
de cada Unidade Escolar.
.
Participação no Projeto Seme em Ação nas Escolas da região litorânea: Emídio de Paula,
Humberto Ferreira, Pedro Soares, Maria Izabel (anexo);

·
·

DIRETORIA DE CRECHE E EDUCAÇÃO INFANTIL
Ações executadas:
ü
Visita as Unidades Educacionais de Ensino da Rede Municipal deEstância, para orientações
referentes às APNPs;
ü
Apresentação do Plano Anual da Educação Infantil;
ü
Visita à Creche Carmem do Prado Leite noLoteamento São Jorge para deﬁnição de turmas;
ü
Alinhamento sobre a Busca Ativa Escolar com a coordenadoraoperacional Ivoneide Cardeal;
ü
Participação na reunião virtual do Conselho Municipal da Pessoa com Deﬁciência;

DIRETORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL/ANOS INICIAIS
Ações executadas:
ü As ações estiveram voltadas para a entrega e visita das 25 unidades contempladas com
o Programa Alfabetizar pra Valer, apresentação de ações e organização da ﬁnalização
do semestre;
ü Participação nas reuniões do CONMEE _ Conselho Municipal de Educação de Estância;
ü Apresentação do Plano de Ação 2021 em consonância com o PME;
ü Reunião virtual com professores do 1º e 2º - formação PAPV;
ü Visita às escolas: Nilson Socorro, Júlio Leite e Maria Isabel;
ü Distribuição do material do Programa Alfabetizar pra Valer;
ü Envio e atividades pedagógicas via WhatsApp no grupo SEMEando – anos iniciais;
ü Interlocução com profª. Karine – desenho Maio Amarelo;
ü Participação no 1º Fórum do Tempo de Aprender;
ü Participação em live do Maio amarelo;
ü Recepção e formação para nova equipe do PAPV;
DIRETORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL/ ANOS FINAIS
Ações executadas:
.
Apresentação do Plano de Ação 2021;
.
Levantamento da lotação dos professores por disciplina e modalidade;
.
Visita Técnica às escolas: Escola M. Gov. Antônio Carlos Valadares – Agrícola, Escola M. Dom
Coutinho, Escola M. João Nascimento e Escola M. Laura Costa.
.
Adesão as Olimpíadas da Língua Portuguesa, mas apenas uma escola aderiu (Escola M.
Prof. Dorijan dos Santos);
.
Sobre as Olimpíadas de Matemática as escolas inscritas em 2019 estão automaticamente
validadas para 2021;
.
Adesão do Município ao Programa Brasil na Escola, o qual contemplará as escolas
selecionadas pelo programa, tendo como critérios o fato de ter 70% ou mais estudantes cadastrados
no Programa Bolsa Família, ter IDEB igual ou inferior a 3,5 e escolas sem IDEB:

.
.
.
.
.
.

Escola Municipal Profa. Joaquina de Souza.
Escola M. João Nascimento.
Escola M. Zarria Gabriel Jasmim.
Escola M. Senador Júlio César Leite.
Escola M. Prof. Dorijan dos Santos.
Escola M. Maria Izabel C. N. D' Ávila.

·
·

DIRETORIA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
Ações executadas:
ü Elaboração do Plano de Ação 2021;
.
Acompanhamento da entrega das APNPS aos estudantes, bem como à captação de
estudantes por cada unidade de ensino;
.
Organização do Trabalho Pedagógico (reestruturação curricular) via plataforma Google Meet
com professores, gestores e técnicos que trabalham com a modalidade, respeitando as fases e suas
respectivas etapas, onde todos os conteúdos clássicos e prioritários foram discutidos e considerados
para serem trabalhados no decorrer do ano letivo de 2021 de modo não presencial, adequando-os às
APNPS;
.
Levantamento do quantitativo de estudantes matriculados em cada ano/turma e Etapa;
.
Levantamento da lotação professores efetivos que estão atuando com a EJA, bem como quais
professores estão com aulas extras e em quais unidades.

·
·

DIRETORIA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL
Ações executadas:
.
Acompanhamento e suporte pedagógico na Escola Virgílio de Oliveira através de visitas
semanais;
.
Reunião presencial com professores do AEE: Apresentação e orientação dos instrumentais que
nortearão os trabalhos realizados pelos professores;
.
Reuniões através do Google Meet, com professores do AEE e Psicopedagogas;
.
Apresentação do Plano de Ação do ano 2021;
.
Visita técnica à Creche do Recanto Verde, Escola Tiradentes, Escola Marocas Monteiro, Madre
Tabernáculo e Antônio Manoel;
.
Acompanhamento contínuo/individualizado de orientações da atuação do psicopedagogo;
.
Encaminhamento dos instrumentais para atuação das psicopedagogas e das professoras das
salas de recursos multifuncionais para o CONMEE;
.
Compartilhamento de testes/sondagens especíﬁcos da atuação psicopedagógico;
.
Diálogo com Raul Menezes/Assessor Jurídico para elaboração do Projeto de Lei para
implantação do Núcleo de Atendimento Multidisciplinar de Estância.

·
·

COORDENAÇÃO DE FORMAÇÃO
Ações executadas:

.
Leitura e estudo de textos, vídeos para planejamento e organização de material para as
formações que serão realizadas no mês de maio;
.
Planejamento, organização, elaboração das atividades pedagógicas com as diretorias de
educação infantil, ensino fundamental (séries iniciais e ﬁnais) e EJA;
.

Visita pedagógica nas unidades escolares;

.

Reunião com pessoal do IFS para discutir possibilidade de Convênio;

.

Participação na reunião do Conselho do FUNDEB;

.

Participação em reuniões com técnicos da SEME;

.

Reunião deliberativa para formação com ADI's;

.

Reunião com pessoal do UFBA/Fundação e setor jurídico da SEME para discutir de Convênio.

SEDE DOS CONSELHOS MUNICIPAIS
Ações executadas:
.
A sede dos Conselhos manteve seu funcionamento presencial nos dias de segunda a sexta das
7h às 13h e as principais ações realizadas pela equipe técnica foram:
.
Duas reuniões do CONMEE para análise e amparo sobre a regulamentação das classes de
aceleração;
.
Foram apreciados 08 PPP's sendo : 06 das Creches e 02 das escolas: Escola Municipal Núbia
Lima Nascimento e Escola Municipal Zarria Gabriel Jasmim.
.
Uma reunião do FUNDEB: para análise das pastas da prestação de contas do Salário
Educação, MDE e Fundeb;
.
Levantamento do tempo de mandatos dos conselheiros em cada conselho e editais para novas
eleições;
.
Apresentação do Plano de ação do CONMEE no dia 11/05/2021;
.
Orientação por Escola das peças para montagem dos processos de Renovação de
Autorização;
.
Orientação à Escola Maria Isabel (anexo) para o desmembramento de turmas que serão
remanejados para a Escola Municipal Humberto Ferreira;
.
Atividades Cotidianas como: ofícios encaminhados à Secretaria da Educação solicitados pelos
três conselhos;
.
Análise de cada PPP por escola diariamente;

.
Consultas via contato por telefone, WhatsApp e e-mail orientando os gestores sobre os
processos de credenciamento e autorização;
.
Realização de registros das reuniões através de Atas.

·
·

PROJETO PILOTO DE ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO SEMANALAções executadas:
Técnica Pedagógica da SEME - Ana Paula Souto Martins Pinheiro

Apresentação dos planos de ação de cada diretoria - Momento para ouvir e debater sobre as
ações a serem desenvolvidas por cada Técnico conforme sua modalidade.
.
Participação na entrega das APNPs –18 de maio de 2021.
.
Reestruturação Curricular – conclusão das reuniões online via plataforma Google Meet com
professores e da digitação contemplando todas alterações discutidas nos encontros.
.

.
Visita Pedagógica – Escola Municipal Senadora Maria do Carmo - Dia 24 de maio foi
iniciado Projeto Piloto de Acompanhamento Semanal, na oportunidade foi realizada uma reunião
pedagógica deixando os professores cientes da função e dias que poderão contar com a presença da
técnica na Unidade de Ensino, bem como um debate sobre o Projeto Pedagógico que será
desenvolvido durante o mês de junho (todas as segundas e quartas a técnica Ana Paula estará
presente na escola.
Técnica Pedagógica da SEME - Izabel Cristina dos Santos Blinoﬁ
.
No dia 06/05/21 foi realizada visita técnica pedagógica nas seguintes Unidades de Ensino:
Escola Municipal Prof. Emídio de Paula Almeida, Escola Municipal Dr. Pedro Soares e Escola
Municipal Antônio Carlos Valadares. Durante as visitas a essas Escolas , a técnica Gildete esclareceu
sobre os valores e de que forma podem ser utilizados os recursos destinados às respectivas Unidades
acima. Na parte pedagógica foi veriﬁcado e preenchido a planilha de acompanhamento da entrega do
Bloco das APNPS.
.
No dia 10/05/21,17/05/21 e 31/05/21- Acompanhamento técnico pedagógico na Escola
Municipal Ana Lima Santos Aquino.
.
Dias 13/05/21 e 18/05/21- Acompanhamento técnico-pedagógico na Escola Municipal José
Artêmio. Veriﬁcação da entrega e devolutiva das APNPS no dia 18/05/21.
.
No período de 20 a 28 de maio de 2021 não foram realizadas ações in loco devido a suspeita de
Covid, no entanto, dia 26/05/21 de forma on-line, presidi a reunião mensal do Conselho Municipal dos
Direitos e Proteção a Pessoa Idosa.( CMDPI), Através do Meet Google.

COORDENAÇÃO DO LAB INSPIRAÇÃO
.
Ações executadas:
.
Participação nas reuniões semanais do Departamento pedagógico;
.
Encaminhamento da Coordenadora Disleide à Escola Municipal Laura Cardozo Costa;
.
Veriﬁcação das atividades não presenciais in loco com as professoras do 1º Ano da Escola
Municipal Laura Cardoso Costa;
.
Preparação de painéis dos aniversários de Elânia Lucy e Vera Assunção Apresentação do
Plano de Ação 2020 do LAB Inspiração;
.
Acolhida na reunião de Gestores com “bandalhão”;
.
Criação do Tema para projeto pedagógico do José Dias;
.

Finalização do termo de regulamentação das Salas de Leitura;
.
Visita às Escolas de Educação infantil Antônio Manuel e Madre Tabernáculo (Dayse de
Oliveira);
.
Início do escrita do projeto para as Salas de Leitura da Unidades Educacionais que possuem.
.

§ COORDENAÇÃO DE PROJETOS E EDITAIS

Ações executadas:
.
As principais ações estiveram voltadas para a Criação do Card de Aniversário da Cidade, Card
do Dia das Mães, estudo e indicações no que se refere a Lei “Medalha de Merito Educacional Dyonne
Carvalho Costa”, Processo de debate sobre o retorno do Projeto “Protagonismo Juvenil”, processo de
diálogo com os pares no que tange o Processo Pedagógico;
.
Criação do card de aniversário de estância – 04 de maio de 2021:
- Criação do Roteiro.
- Direcionamento do Projeto.
- Busca ativa dos agentes que participaram.
- Produção do Hisórico da Cidade
.
Criação do card para dia das mães – 08 de maio de 2021
- Criação do Roteiro.
- Direcionamento do Projeto.
- Filmagem da ação
- Busca ativa dos agentes que participaram.
.
Estudo e direcionamento da lei “medalha de merito educacional Dyonne Carvalho Costa”
- Leitura e interpretação da Lei.
- Diálogo com a equipe Técnica e Secretariado.
- Pesquisa na Câmara Municipal de Estância e em leis de outros municípios via internet.
- Debate com o verador Kaique Freire.
- Processo de criação de Critérios.
- Repasse de informações e direcionamento aos vereadores.
§

Protagonismo juvenil
- Debate sobre como efetivar o Projeto no ano de 2021.
.

·
·
1.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

·
·

NÚCLEO DA AVALIAÇÃO, PESQUISA E ESTATÍSTICA- NAPE
Ações executadas:
Apresentação do Plano de Ação 2021;
Finalização da planilha de gerenciamento da Rede;
Construção de Planilhas e Gráﬁcos da entrega do 1º Bloco das APNPs, ano letivo 2021;
Participação na reunião de Gestores;
Participação na reunião de Técnicos;
Participação na reunião com as Psicopedagogas;
Participação no Seme em Ação – Zona Litorânea;
Finalização e entrega da Planilha Unidade Escolar/ modalidade de ensino que oferecem;
Finalização do Planilhamento da Projeção por Aluno/ Área de todas as Unidades da rede;
Participação da Reunião do Conselho de Educação (27/05/2021);
Levantamento do IDEB do Município desde 1997 até projeção para 2021;
Levantamento de Escolas Nucleadas, Ano/Localidade;
Levantamento das Matrículas da EJA separadas por Etapa e Fase.
NÚCLEO DE TECNOLOGIA EDUCACIONAL
Ações executadas:
ü Reestruturação das ações do Plano de Trabalho Municipal dos Laboratórios de
Tecnologia Educacional da rede (de 01 a 08 de maio de 2021);
ü Abertura do chamado 6475, dia 03 de maio de 2021, para o Pré-Escolar Dayse de
Oliveira Garcia, para a secretaria, solicitando o conserto do notebook e monitor;
ü Apresentação do Plano de Trabalho no Departamento Pedagógico dia 11 de maio de
2021;
ü Atendimento a solicitação do diretor Jonh Max sobre o e-mail institucional, senha e
acesso em 18 de maio de 2021( aplicativo de mensagens instantâneas);
ü Solicitação de providências ao Gestor de Contrato Waldemar Vidal, para a Empresa GTIG. Tecnologia Integrada Eireli, dia 18 de maio de 2021, via aplicativo de mensagens
instantâneas;
ü Solicitação de providências ao Gestor de Contrato Waldemar Vidal, para a Empresa GTIG. Tecnologia Integrada Eireli, dia 20 de maio de 2021, via aplicativo de mensagens
instantâneas;
ü Envio de e-mail para a Empresa GTI-G. Tecnologia Integrada Eireli, informando o
problema apresentado no computador e o número de série, dia 20 de maio de 2021;
ü Atendimento a solicitação Secretaria Aurenitha Morgana sobre dados do questionário
sobre o retorno às aulas, para envio reunião com o Ministério Público, em 19 de maio de
2021;

ü

Reunião com Professores Articuladores por videoconferência usando o aplicativo meet, dia 19
de maio de 2021, às 15 horas, que teve como pauta a apresentação do plano de trabalho do NTM
2021, o preenchimento dos instrumentais de trabalho, discussão sobre as atribuições dos
professores articuladores do GUIA DE ORIENTAÇÕES DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS NÃO
PRESENCIAIS E PRESENCIAIS DA REDE, o compromisso na formação dos professores do 1º ao
9º ano do Ensino Fundamental, ﬁcou decidido na reunião:
.
O alinhamento das oﬁcinas do Plano de Trabalho das Unidades Escolares de acordo
com o Plano de Trabalho do NTE/SEME.
.
Que realizaremos em 2021, 4 oﬁcinas: editor de texto, editor de slides, formulários (os
três são aplicativos do Google) e outra de infográﬁco com plataforma online especíﬁca.
.
Que ocorrerá a formação dos articuladores e depois dos professores do 1° ao 9° ano.
.
Dividir a formação dos articuladores em 2 turmas, para dar segurança e proteção, cada
turma com terá 04 professores.
.
Determinar posteriormente os horários das oﬁcinas.
.
Compromisso dos professores articuladores do preenchimento semanal dos
instrumentais com assinatura do gestor para formalizar e fundamentar todo trabalho.
.
Que a Chefe do Núcleo de Tecnologia enviará para até o dia 20 de maio de 2021, para o
e-mail social o Plano de Trabalho do NTE (e-mail enviado no prazo estabelecido).
.
Que a Chefe do Núcleo de Tecnologia ﬁcaria responsável em elaborar o instrumental de
frequência das oﬁcinas e postar no e-mail social para o compartilhamento (instrumental
ﬁnalizado, aguardando apenas a data das oﬁcinas para serem postados no e-mail social);
.
Que a Chefe do Núcleo de Tecnologia irá entrar em contato com a vigilância sanitária
para saber sobre o uso do álcool 70% em aerossol nos laboratórios. ( foi enviado mensagem
instantânea para o Dr Robert Júnior Rezende, chefe da vigilância no dia 20.05.21, mas não
obtivemos retorno até a presente data. Dia 01.06.21 de 2021, durante a vacinação dos
professores da rede, o Secretário de Saúde do Município, Sr. Lourival nos orientou que
fosse feita a higienização das bancadas, dos teclados e mouses e que deixasse a porta da
sala aberta durante o período da formação).
.
Abertura do chamado 6551, dia 20 de maio de 2021, para a secretaria da Escola
Municipal Senador Júlio César Leite, solicitando a instalação de uma CPU e conﬁguração de
impressora.
.
Abertura do chamado 6552, dia 20 de maio de 2021, para o Laboratório de Informática da
Escola Municipal Senador Júlio César Leite, solicitando a conﬁguração da internet para
abertura dos vídeos do youtube, conﬁguração da senha inicial do servidor e a conﬁguração das
impressoras para o servidor.
.
Oﬁcina de digitação e formatação de textos promovida pelas professoras articuladoras
do Laboratório de Informática, Rita Paiva e Joseane Dias, da Escola Núbia Lima do
Nascimento, dia 25 e 26 de maio de 2021.

JUNHO
O presente relatório tem como objetivo informar todas as ações realizadas pelas diretorias,
coordenações e núcleos ligados a este departamento de ensino no decorrer do mês de junho, período
em que permanecemos com aulas de modo não presencial com a adoção e entrega de materiais
impressos, através das Atividades Pedagógicas Não Presenciais – APNPs.
Diante desse contexto, as ações elencadas abaixo são comuns a todos os setores:
.
Reuniões do setor de acordo as necessidades, para alinhamento das ações pedagógicas, onde
os técnicos pedagógicos juntamente com a Secretária Municipal da Educação (Aurenitha Morgana
Barreto Menezes de Souza) e a Secretária Adjunta (Geane Conceição Carvalho), realizam uma
análise dos resultados alcançados na semana anterior e planejam as ações futuras para serem
executadas.
.
Reunião com gestores e técnicos escolares, com a Secretária Municipal da Educação, a
Secretária Adjunta e os técnicos do Departamento Pedagógico onde foram repassadas orientações
gerais desde as questões pedagógicas, administrativas e ﬁnanceiras para o funcionamento adequado
de cada Unidade Escolar.
.
Planejamento e orientação acerca do Projeto Pedagógico em Rede, bem como da Fecultart
Virtual.
DIRETORIA DE CRECHE E EDUCAÇÃO INFANTIL
.
Ações executadas:
ü
1ª Formação com ADIs – Tema : “A hora do banho na EducaçãoInfantil;
ü
Visita Técnica Pedagógica – Escola Municipal Maria Isabel Nabuco;
ü
Visita Técnica Pedagógica – Escola José Dias de Oliveira, EscolaMunicipal Nilson Barreto e
Escola Madre Tabernáculo;
.
2ª Formação com ADIs – Tema : ¨ O caminho da alimentação saudávele da higiene bucal ¨;
.

.
.

DIRETORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL/ANOS INICIAIS
Ações executadas:
. Participação nas reuniões do CONMEE _ Conselho Municipal de Educação de Estância;
. Visita às unidades escolares para complementação do material do Programa Alfabetizar pra
Valer;
. Participação na reunião do Fórum Municipal de Educação - FMEE;
. 2º Encontro formativo do Programa Alfabetizar pra Valer com professores do 1º e 2º anos;
. Participação na reunião com gestores escolares;
. Participação Virtual na Formação Continuada da Rede com a temática Planejamento, um
grande aliado no processo educativo com Dr. Carlos Júnior;
. Participação em reuniões do setor pedagógico;
. Divulgação do desaﬁo ambiental SEMMA;

. Diálogo sobre a necessidade de Busca Ativa em algumas unidades escolares;
. Acompanhamento Pedagógico: Júlio Leite, Maria Isabel;
. Orientação para uso do material do programa Alfabetizar pra Valer;
. Envio de Guia de Sugestão para aplicação do PAV no 4º bloco de APNP'S;
. Envio de atividades pedagógicas via WhatsApp no grupo SEMEando – anos iniciais;
. Participação na propositura do desenvolvimento de sequências didáticas, de modo
interdisciplinar, com temáticas em torno da Educação Ambiental;
. Acompanhamento da execução dos Projetos Pedagógicos em Rede;
. Solicitação de planilhas às escolas de Acompanhamento da entrega de APNPs;
. Participação no Minuto Educação;
. Participação no lançamento do Sistema PAV do governo estadual;
. Participação na reunião da Plataforma de Apoio à Aprendizagem;
. Orientação de cadastro na Plataforma de Apoio à Aprendizagem do 3º ao 5º anos;
. Orientação/participação para/na FECULTART VIRTUAL;
.
.
.

DIRETORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL/ ANOS FINAIS
COORDENAÇÃO DE PROJETOS E EDITAIS
Ações executadas:
PROTAGONISMO JUVENIL
þ - Debate e criação das ideias junto aos pares: formatação, temática, criação de slides,
convocação dos alunos.
þ - Copilação e debate pedagógico virtual entre os dois servidores.
þ - Direcionamento do Projeto de maneira pessoal e remota.
þ - Busca ativa com os diretores e agentes que participaram: enviamos mensagens aos diretores
para solicitar o nome dos alunos, criamos um grupo de watsaap e o link para promoção do
evento on line.

þ - 1º Encontro no dia 16 de junho de 2021 de 9h às 11h45: Apresentação da equipe, debate do

Projeto com participantes antigos, apresentação dos novos participantes, exposição de slides
debatendo sobre os temas propostos.
FECULTART VIRTUAL
Criação do Roteiro do Projeto juntamente com Matheus, Geane, AurenitHa e Elânia,
posteriormente passando pelo crivo dos técnicos do Departamento Pedagógico.
.
Direcionamento do Projeto: criação do roteiro, copilação de videos, debates on lines com
técnicos e diretores, ﬁlmagem com agentes para exposição, conversas com agentes culturais,
pesquisa de histórico do evento, no dia 29 de junho compondo a equipe de direção, apresentação e
técnica da exposição do evento para plataforma.
.

Filmagem da ação com os agentes em comunhão com Matheus, viagens realizadas nos dias
16, 17, 23 e 24 para os povoados Rio Fundo 3, Porto do Mato, Abaís, Entre Rios, Araçás, Praia do Saco
e parte do Centro de Estância para gravações do evento.
.
Busca ativa dos agentes que fomentaram o Projeto em Rede e ﬁzeram vídeos e fotos para o
evento: junto com toda equipe técnica da SEME ﬁzemos a busca ativa pelos planejamentos, vídeos e
fotos da culminância das atividades efetivadas.
.
Organização do Cenário junto com a equipe de comunicação.
.
Auxílio na montagem da edição dos vídeos.
.
Apresentação e exposição dos trabalhos com a Técnica Pedagógica Ivoneide Cardeal da Silva.
.

VISITAS TÉCNICAS
.
Visitas técnicas dos servidores as Escolas Dom Coutinho, França, Maria Isabel (Anexo), Dr.
Pedro Soares e Emídio de Paula: diálogo com os membros da comunidade escolar, observação e
direcionamentos no que diz respeito as APNPS, vivência dentro da escola, retirada de dúvidas
pertinentes a questões pedagógicas.
.
.

.
.

DIRETORIA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
Ações executadas:
. Acompanhamento da entrega das APNPS aos estudantes;
. Acompanhamento da execução do Projeto Pedagógico em Rede;
. Busca ativa dos agentes que fomentaram o Projeto em Rede e ﬁzeram vídeos e fotos para a
culminância das atividades efetivadas.
. Orientação/participação para/na FECULTART VIRTUAL.
DIRETORIA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL
Ações executadas:
ü
Participação em reuniões para decisões pedagógicas do setor;
ü
Participação nas reuniões com gestores;
ü
Acompanhamento e suporte pedagógico na Escola Virgílio de Oliveira, Escola Agrícola,
Rio Fundo III, Zarria Jasmin e Eleonora Leite, através de visitas semanais;
ü
Reunião do Conselho Municipal da pessoa com deﬁciência;
ü
Elaboração de instrumental da busca ativa do aluno da educação especial;
ü
Atualização do quadro docente do AEE;
ü
Visita a escola Dom Coutinho para as devidas orientações e partilhas quanto ao espaço
físico, implantação da sala de AEE/Libras e apresentação da professora Adeilde que vai atuar na
SRM;
ü
Formalização do questionário sobre educação inclusiva com o objetivo de sondagem
sobre o conhecimento dos proﬁssionais da rede a respeito da temática, bem como captar
professores para atuar nas salas de recursos multifuncionais;

ü
Acompanhar individualmente as psicopedagogas e professoras das salas de recursos
para dar suporte quanto a utilização dos instrumentais especíﬁcos a cada atuação;
ü
Orientação do planejamento sobre o livro paradidático selecionado como atividade
complementar das SRM para o 4º bloco das APNPs;
.
.

COORDENAÇÃO DE FORMAÇÃO
Ações executadas:
.

.
.

.
.

.

Leitura e estudo de textos, vídeos para planejamento e organização de material para
aprimoramento e aprofundamento da PHC;
Visita pedagógica nas unidades escolares;
Reunião com pessoal do IFS para discutir possibilidade de construção de uma
plataforma de avaliação para a rede municipal;
Participação na reunião do Conselho do FUNDEB;
Reunião deliberativa para formação com professores dos 1º e 2º anos (Programa
Alfabetizar pra Valer);
Participação em reunião com estudantes participantes do Protagonismo Juvenil.
§

DIRETORIA DE INSPEÇÃO E FUNCIONAMENTO DE ENSINO
§ Ações executadas:
ü
Acompanhamento e desenvolvimento de atividades de orientação as unidades de ensino,
através do atendimento aos gestores e ou técnicos;
ü
Visitas técnicas com o intuito de analisar os diários do ano letivo de 2020 nas U.E: Sen. Júlio
César Leite, Laura Costa, Prof.ª Cremildes Correia Freire, Eleonora Leite Pereira, França, João
Nascimento Filho, (anexo) Maria Isabel Carvalho Nabuco D'Ávila, Gov. Antônio Carlos
Valadares(Escola Agrícola), Rio III;
ü
Distribuição dos instrumentais as unidades escolares;
ü
Participaçãodas reuniões semanalmente do Departamento Pedagógico, além das reuniões
ordinárias do CONMEE e FUNDEB;
ü
Intercambio entre Ministério Público e Escolas da Rede privada a cerca de dados refente
retorno as atividades presenciais;
ü
Organização das pastas de arquivos contento atas e registros de matrículas de todas as U.E da
Rede;
ü
Realização de processo de reclassiﬁcação de alunos, oriundos de outros municípios que não
concluíram o ano letivo de 2020 em tempo hábil;

ü
Atualização de dados feita semanalmente, da plataforma do CONVIVA;
ü
Encaminhamentos relacionados a situação da vida escolar dos alunos, em parceria com o
CONMEE;
ü
Levantamento das necessidades em todas as Unidades Escolares da Rede Municipal, para
análise e posterior preparação de diagnóstico no PAR;
ü
Realização de reunião do Fórum Municipal de Educação, com aprovação da reformulação do
Regimento Interno;
ü
Orientações referentes ao Plano de Aplicação do PDDE juntos aos gestores;
ü
Acompanhamento da atualização da legislação educacional junto ao CNE e CEE;
ü
Atendimento ao público externo que nos procuraram para expedição de documentos de vida
escolar, e outras atribuições correlatas e cotidianas.

.
.

SEDE DOS CONSELHOS MUNICIPAIS
Ações executadas:
ü 02 reuniões do CONMEE:

ü Foram apreciados 08 PPP's das escolas: Júlio César Leite; Laura Cardoso Costa; Pedro
Soares; Azarias Santos; João Nascimento Filho; Professor Dorijan dos Santos; Instituto Diocesano
de Estância; e Escolas Reunidas Duas Irmãs.
ü Leitura, Análise e Aprovação da Resolução Normativa onde ﬁxa normas para Escolas do
Campo no Sistema Municipal de Ensino.
ü 01 reunião do FUNDEB: para análise das pastas da prestação de contas do Salário Educação,
MDE e Fundeb.
ü Orientação às Escolas das peças para montagem dos processos de Renovação de
Autorização.
Atividades Cotidianas como:
ü Organização para reuniões ordinárias e extraordinária do CAE, CONMEE e FUNDEB.
ü Ofícios encaminhados à Secretaria de Educação, solicitados pelos três conselhos;
ü Localização de documentação de alunos das escolas Extintas/Nucleadas.
ü Articulação para participação dos conselheiros no CAE, CONMEE e FUNDEB.
Outras atividades correlatas;
. Análise diariamente de cada PPP por escola diariamente;
. Análise dos processos de Autorização para funcionamento das Escola Núbia Nascimento e
Escola Dr. Pedro Soares.
.
Consultas via contato por telefone, zap e mail orientando os gestores sobre os processos
de credenciamento e autorização;
.
Relação das Escolas Nucleadas (solicitação da Secretaria de Educação) com suas
Resoluções/ano de Extinção e localização.

.
Fazer registros das reuniões através de Atas.
.
Entrega dos Editais aos Diretores das Escolas para escolha de Representantes de Pais e
Estudantes para compor o CAE e CONMEE.
.
Eleição para escolha de gestores para compor representação no conselho do COMMEE.
.
Participação de curso para formação de conselheiros e técnicos dos CACS/FUNDEB;
.
Participação do seminário Formativo Undime /Sergipe para os conselheiros Municipais do
Fundeb.
PROJETO PILOTO DE ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO SEMANAL
.
Ações executadas:
Técnica Pedagógica da SEME - Ana Paula Souto Martins Pinheiro
Acompanhamento da Escola Municipal Senadora Maria do Carmo e Escola Municipal José
Barbosa dos Santos
ü Reunião presencial objetivando conhecer melhor a equipe da escola;
ü Preparação do material pedagógico (bloco de atividades) para ser entregue aos estudantes;
ü Busca Ativa Escolar- ligação para as famílias;
.

ü
ü
ü
ü
ü

Entrega APNPs aos estudantes/responsáveis;
Diálogo sobre o atraso da entrega dos planejamentos e demais documentos para Portfólio;
Diários – atualização do preenchimento;
Ações para o Projeto Pedagógico em Rede;
Diálogo e orientação acerca das diﬁculdades encontradas pelos professores.

Técnica Pedagógica da SEME - Izabel Cristina dos Santos Blinoﬁ
Acompanhamento pedagógico da Escola Municipal Ana Lima Santos Aquino e Escola
Municipal José Artêmio Barreto
.
Encontro com os técnicos de cada modalidade para apresentação das ações durante a semana
anterior, bem como, a discussão dos problemas apresentados e a busca de solução dos mesmos.
Alinhamento quanto ao Projeto Pedagógico em Rede e a Fecultart Virtual.
.
Reunião Pedagógica- debate sobre as necessidades advindas do Setor Pedagógico e ou
Secretaria.
.
Acompanhamento da entrega do Bloco das APNPS, o preenchimento do portfólio, diários e
alinhamento das ações para o Projeto Pedagógico em Rede e a produção de material para encaminhar
a Genilson e Peterson (responsáveis pela Fecultart Virtual).
.
Preenchimento da planilha de acompanhamento da entrega do Bloco das APNPS, o
preenchimento do portifólio, diários e alinhamento das ações para o Projeto Junino e a produção de
material para encaminhar a Genilson e Peterson (responsáveis pela Fecultart).
.
Reunião extraordinária do CMDPI( Conselho Municipal de Defesa e Proteção ao Idoso).
.
Conversar com o Promotor acerca de demandas do CMDPI.

.
Reunião na Secretaria de Assistência para solucionar a demanda proposta pelo Ministério
Público.
.
Reunião mensal do CMDPI ( Conselho Municipal de Defesa e Proteção ao Idoso).
12-

ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

COORDENAÇÃO DO BUSCA ATIVA E FICAI
Ações executadas:
Ação: A escola vai até você! Realização de visitas domiciliares e entregas das APNPs nas
comunidades: Residencial Carmem do Prado Leite, Conjunto Albano Franco, Avenida
Fernandes,
Participação na organização e execução da Feira de Cultura e Arte- FECULTART VIRTUAL,
com o objetivo de socializar através da plataforma youtube os registros das práticas do Projeto
Pedagógico em rede, desenvolvido nas unidades de ensino durante os meses de maio e junho.
Reunião com gestores para formação acerca da plataforma Busca Ativa Escolar e atualizações
dos dados cadastrais da equipe.
Participação em reuniões ordinárias e extraordinárias on-line do Conselho Municipal de
Assistência para planejamento e organização da Conferência Municipal de Assistência.
Participação em reuniões ordinárias e extraordinárias on-line do Conselho Municipal da Mulher
para organização das rodas de conversas acerca da Lei Maria da Penha nas Escolas.
Visita técnica à Escola Municipal Professora Eleonora, para acompanhamento e orientações
acerca das APNPs, do projeto em rede e das demandas pedagógicas e administrativas.
Participação de formação on-line para os técnicos pedagógicos.

COORDENAÇÃO DO LAB INSPIRAÇÃO
.
Ações executadas:
.
Criação da decoração de São João da SEME;
.
Criação do totem: São João de todos os tempos;
.
Ida à Aracaju para compra de materiais para decoração Junina da SEME;
.
Preparação do painel do aniversário de Marielze;
.
Participação conjunta com a Comissão do PETI em visita à feira do bairro Cidade Nova;
.
Visita à Escola de Educação infantil Antônio Manuel;
.
Discussão com a Gestora da Escola Municipal Antônio Manoel referente ao Projeto em Rede;
.
Participação na Formação Continuada: Planejamento, um grande aliado do processo
Educativo com Professor Carlos Menezes de Souza Júnior;
.
Participação no Minuto Educação da SEME;
.
Participação na reunião com a Professora Márcia do IFS;
.
Participação na reunião de Gestores;
.
Escrita e encaminhamento do projeto para Salas de Leitura para Professoras Responsáveis,
Direção Pedagógica e Secretárias.
.

.
.

NÚCLEO DA AVALIAÇÃO, PESQUISA E ESTATÍSTICA- NAPE
Ações executadas:
. Visita e acompanhamento Pedagógico das Escolas Núbia Lima do Nascimento e Cremildes
Correia Freire;
. Acompanhamento Pedagógico da Escola Manoel Ferreira;

. Construção de Planilhas e Gráﬁcos da entrega do 2º Bloco das APNPs, ano letivo 2021;
. Participação na reunião de Gestores.
. Participação na reunião de Técnicos.
. Realização de formação sobre a Plataforma de Apoio a Aprendizagem com os professores das
escolas Núbia Lima do Nascimento, Ana Lima e Azarias dos Santos;
. Participação na reunião da CONMEE;
. Revisão e ﬁnalização do Planilhamento da Projeção por Aluno/ Área de todas as Unidades da
rede;
. Participação na reunião do setor Pedagógico;
. Participação da Reunião do Fórum de Educação (22/06/2021);
. Participação na Fecultart (29/06/2021).

.

NÚCLEO DE TECNOLOGIA EDUCACIONAL
. Formação inicial em Google drive e Google editor de textos com professores articuladores,
turma 01, professora formadora Valéria Vieira, com a participação das articuladoras de Mônica
Alcântara, Eraldina Sirqueira, Gildeci França, Heliana Reis);
. Elaboração do relatório bimestral (abril/maio);
. Contato com técnico da operadora Oi para resolver sobre a falta de Internet da Escola Antônio
Manuel de Carvalho Dantas;
. Continuação da formação inicial em Google drive e Google editor de textos, para professores
articuladores, turma 01, professora formadora Valéria Vieira, com a participação das articuladoras
Eraldina Sirqueira e Mônica Alcântara;
. Formação inicial Google drive e Google editor de textos para professores articuladores, turma
02, professora formadora Valéria Vieira, com a participação de: Heliana Reis, Regina Celia e Rita
Paiva;
. Elaboração do roteiro da formação para professores;
. Contato com a empresa GTI- Tecnologia Integrada Eireli para responder e-mail sobre o
conserto do computador do Laboratório da Escola Municipal Senador Júlio César Leite;
. Contato com Waldemar, gestor de contrato, através de aplicativo de mensagens instantâneas,
para informar sobre o recebimento e envio de e-mail para a Empresa GTI- Tecnologia Integrada
Eireli;
. Alinhamento da formação inicial em 14.06.21 em Google drive e Google editor de textos para os
professores do 1° ao 9° da Escola Júlio Leite, com as professoras articuladoras Mônica Alcântara e
Eraldina Sirqueira;
. Formação inicial em Google drive e Google editor de textos para professores do 1° ao 9° ano,
com as formadoras/multiplicadoras, Mônica Alcântara e Eraldina Sirqueira, turma 01, com a
participação de Ana Heloisa Silva, Márcia Ramos, Márcia Campos e Rita Maciel;

. Compartilhamento individual do conteúdo da formação em Google drive e Google editor de
textos com a professora Gildeci Lima, pois não pode comparecer à formação do dia 08.06.21;
. Alinhamento da formação inicial em Google drive e Google editor de textos para os professores
do 1° ao 9° da Escola Júlio Leite, com as professoras articuladoras;
. Formação inicial em Google drive editor de textos do Google para professores do 1° ao 9° ano,
com as formadoras/multiplicadoras Mônica Alcântara e Eraldina Sirqueira, turma 02, com a
participação de Maria Izabel Gomes, Maria Valderez Prata, Luciana Alves, Marcia Ramos, Ana Silvia
Soares e Rita de Cássia Silva Fonseca;
.
Continuação da formação inicial em Google drive e Google editor de textos, para professores
articuladores, turma 02, com a participação de: Regina Celia e Rita Paiva);
. Formação inicial em Google drive e Google editor de textos para professores do 1° ao 9° ano,
participação das professoras Rosangela Vilanova, Emanuela Wanús, Katia Cilene de Jesus,
Agmária Nascimento e Vera Lúcia Pereira;
. Continuação da formação inicial em Google drive e Google editor de textos para professores do
1° ao 9° ano, com as multiplicadoras/formadoras Mônica Alcântara e Eraldina Sirqueira, turma 01,
com a participação, Rita Maciel Germano, Márcia Campos, Maria da Conceição Alcântara e
Rosilene dos Santos;
. Organização e formatação do questionário para os Proﬁssionais de Educação da Rede
Municipal de Ensino de Estância, sobre o Atendimento Educacional Especial - AEE.
. Abertura do chamado 6654, junto ao DTI, para a Secretaria Municipal de Educação, solicitando
a lista com o nome das Unidades de Ensino que receberam a Internet de ﬁbra ótica da Prefeitura
Municipal de Estância. Informações solicitadas por Sheila, representante do Conselho Municipal
para preenchimento do PAR;
. Abertura do chamado 6655, junto ao DTI para a secretaria da Escola Nilson Barreto Socorro,
solicitando a veriﬁcação da conexão da internet de ﬁbra ótica ( absurdamente lenta).
. Continuação da formação inicial em Google drive e Google editor de textos para professores do
1° ao 9° ano, com a professora formadora Valéria Vieira, tendo a participação das professoras
Rosangela Vilanova, Emanuela Wanus, Agmária Nascimento e Vera Lúcia Pereira;
. Alterações do questionário para os Proﬁssionais de Educação da Rede Municipal de Ensino de
Estância, sobre o Atendimento Educacional Especial – AEE;
. Contato telefônico com o técnico Jaedson da operadora Oi para solicitar o conserto da Internet
do Pré-Escolar Marocas Monteiro, ele informou que foram roubados quase 900 metros de cabo e
que seria necessária ligação para o 0800 com o número do circuito;
. Alinhamento com as professoras Mônica Alcântara e Eraldina Sirqueira da formação em Google
drive e Google editor de textos.

JULHO
O presente relatório tem como objetivo informar todas as ações realizadas pelas diretorias,
coordenações e núcleos ligados a este departamento de ensino no decorrer do mês de julho. Este mês
houve uma reﬂexão profunda da possibilidade do retorno presencial das atividades nas escolas para
o segundo semestre, com a garantia de aprendizagem e do cumprimento do guia que traz elementos
de biossegurança para proﬁssionais da educação e seus estudantes, desde a entrada no ônibus
escolar até a saída da escola, assim como o trânsito em sala de aula, refeitório, banheiros. Também
buscou-se a realização pelo Departamento Pedagógico de amostras para conhecimento da estrutura
física e possibilidade do percentual de estudante por sala de aula. O retorno com a imunização
completa dos proﬁssionais, ou seja, garantindo a 2ª dose e os dias de ampliação de eﬁcácia segundo a
ciência e as referências da área de saúde, haja vista a preocupação da SEME com os dois aspectos: a
vida e a aprendizagem.
Diante desse contexto, as duas ações elencadas abaixo tiveram a participação de
representantes de todos os setores:
.
Reuniões do setor de acordo as necessidades, para alinhamento das ações pedagógicas, onde
os técnicos pedagógicos juntamente com a Secretária Municipal da Educação (Aurenitha Morgana
Barreto Menezes de Souza) e a Secretária Adjunta (Geane Conceição Carvalho), realizam uma
análise dos resultados alcançados na semana anterior e planejam as ações futuras para serem
executadas.
.
Reunião com gestores e técnicos escolares, com a Secretária Municipal da Educação, a
Secretária Adjunta e os técnicos do Departamento Pedagógico onde foram repassadas orientações
gerais desde as questões pedagógicas, administrativas e ﬁnanceiras para o funcionamento adequado
de cada Unidade Escolar.
DIRETORIA DA EDUCAÇÃO INFANTIL
þ Ações executadas:
§ Dia 01 de julho – Formação Continuada do Conselho Estadual da Pessoa com
Deﬁciência;
§ Reunião Pedagógica na SEME;
§ Dia 13 de julho – Visita Técnica Pedagógica – Nas Unidades : Escola Mª de
Oliveira, Creche Carmem do Prado e Escola Municipal José Dias de Oliveira;
§ Dia 15 de julho – Visita Técnica Pedagógica – Nas Unidades : Creche Recanto
Verde, Creche Mª Virgínia Leite Franco, Escola Municipal Nilson Barreto, Escola
Municipal Dr. Antônio Manoel ,Creche Ministro Luis Fontes de Alencar;
§ Dia 22 de julho – 3ª Formação com ADIs – Tema : Música na Educação Infantil : Qual
é seu papel?
§ Dia 27 de julho - Reunião Pedagógica na SEME;
§ Dia 28 de julho – Visita Técnica Pedagógica – Escola Maria Isabel Nabuco;
§ Dia 30 de julho – reunião com o Conselho Municipal da Pessoa com Deﬁciência.
þ

.

DIRETORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL/ANOS INICIAIS
Ações executadas:

.

ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

Participação nas reuniões do CONMEE - Conselho Municipal de Educação de Estância;
Visita às unidades escolares para complementação do material Alfabetizar pra Valer;
Diálogo sobre a necessidade de Busca Ativa em algumas unidades escolares;
Acompanhamento Pedagógico: Emídio de Paula, França, Humberto Ferreira e Pedro Soares;
Envio de sugestão para uso do material do programa Alfabetizar pra Valer para o 1º e 2º anos;
Envio de atividades pedagógicas via WhatsApp no grupo SEMEando – anos iniciais;
Participação na formação do Programa Alfabetizar pra Valer;
Participação na reunião de Fluência;
Participação na reunião da Comissão Integrada da SEME;
Reunião presencial nas escolas: Laura Costa, Pedro Soares, Dorijan dos Santos, Núbia
Nascimento, Zarria;
ü Reunião com Ana Paula Patente – formação psicopedagógica da rede;
ü Reunião com SEBRAE;
þ
þ

DIRETORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL/ ANOS FINAIS
COORDENAÇÃO DE PROJETOS E EDITAIS

Ações executadas:
.
As principais ações estiveram voltadas para as “Olimpíadas Brasileiras de Matemática 2021”,
visitas técnicas, debates sobre a criação do Plano de Ação do “Programa Brasil Escola”, Correção de
Fluxo e prova do SAEB;
ü Debate sobre a logistica, efetivação e encaminhamentos no que tange os assuntos
envoltos das olimpíadas;
ü Reunião com os diretores das escolas para debater o processo de execução das provas;
ü Debate e encaminhamento da logistica para 1ª fase;
.
Efetivação da 1ª fase da OBMEP;
.
Visita as escolas para obsevar organização estrutural;
1-

Visitas técnicas as escolas para observação e auxílio nos encaminhamentos
pedagógicos:16/07: Escola Municipal Joaquina, 19/07: Núbia Lima e 27/07: Escola João Nascimento
Filho;
.
“Programa Brasil Escola”: Diálogos com o NAPE sobre o programa;
.
Debates com os demais técnicos e com o NAPE sobre o Plano de Ação Municipal do PBE;
.

Alinhamento para a escrita das ações.
.
Primeiras reﬂexões, conversas e pontuações para a criação do texto da “Correção do Fluxo” e
para a efetivação da prova SAEB.
.

DIRETORIA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
þ Ações executadas:
Acompanhamento da entrega das APNPS aos estudantes;
Diálogo com os gestores e técnicos das unidades que ofertam a EJA;
Esclarecimento de dúvidas e orientações presencialmente e via whatsApp.
þ

.
.

.

DIRETORIA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL
þ Ações executadas:
.
Participação nas reuniões com gestores;
.
Participação em reuniões para decisões pedagógicas do setor;
.
Acompanhamento e suporte pedagógico nas escolas: Rio Fundo III, Virgílio Oliveira, Laura
Costa, Maria Isabel (sede), Dayse Garcia (Madre);
.
Reunião do Conselho Municipal da Pessoa Com deﬁciência;
.
Reunião presencial com as psicopedagogas para estreitar comunicações pertinentes à prática
institucional e compartilhar orientações sobre estratégias de sondagem para precisos
encaminhamentos – Foco na triagem das diﬁculdades de aprendizagem do aluno público alvo da
educação especial;
.
Reunião com Técnicos Pedagógicos e de Apoio Educacional das unidades escolares para
orientações sobre o propósito Pedagógico: Todos em rede Implantando Escolas + Inclusivas;
.
Orientações com especiﬁcação das habilidades a serem trabalhadas, quando utilizarmos a
literatura para as professores que atuam nas Salas de Recursos Multifuncionais.
.
Visita à escola Dom Coutinho para efetivar os espaços e iniciar a organização da sala de
AEE/Libras e a Sala de Recursos Multifuncionais;
.
Dar contínuo acompanhamento às psicopedagogas e professoras das salas de Recursos para
aperfeiçoar suas atribuições de forma coesa e harmônica;
þ

.
Reunião com Ana Paula Patente, para organização e decisão das datas para a formação:
Atividades adaptadas;
.
Busca de informações com a parceria da secretaria de saúde sobre o início do atendimento
psicológico para professoras das Salas de Recursos Multifuncionais.

COORDENAÇÃO DE FORMAÇÃO
þ Ações executadas:

þ

.
Leitura e estudo de textos, vídeos para planejamento, organização e sistematização da Jornada
Pedagógica;
.

Conversas inicias com os possíveis palestrantes das mesas da Jornada Pedagógica;

1.

Visita pedagógica nas unidades escolares;

2.
Reunião com pessoal do IFS para discutir criação de software para veriﬁcação de
aprendizagem;
3.

Reunião com o pessoal do IFS para discutir Projeto sobre Meio Ambiente;

4.

Reunião com pessoal do SEBRAE discutir implementação da Educação Empreendedora;

5.

Participação em reuniões com técnicos da SEME;

6.

Reunião deliberativa para formação com professores dos 1º e 2º

7.

anos (Programa Alfabetizar pra Valer);

9.

Participação em reunião na Prefeitura com setor jurídico pata tratar da formação continuada.

.

DIRETORIA DE INSPEÇÃO E FUNCIONAMENTO DE ENSINO1Ações executadas:
.
Acompanhamento e desenvolvimento de atividades de orientação às unidades de ensino,
através do atendimento aos gestores e ou técnicos;
.
Visitas técnicas com o intuito de analisar os diários do ano letivo de 2020 nas U.E: Joaquina de
Souza, Zarria Gabriel Jasmim, Manoel Ferreira, Arlete Nunes Libório;
.
Distribuição dos instrumentais as unidades escolares;
.
Participação em reuniões semanalmente do Departamento Pedagógico, além das reuniões
ordinárias do CONMEE e FUNDEB;
.
Organização das pastas de arquivos contendo atas e registros de matrículas de todas as
Unidades de Ensino da Rede;
.
Atualização de dados feita semanalmente, da plataforma do CONVIVA;
.
Encaminhamentos relacionados a situação da vida escolar dos alunos, em parceria com o
CONMEE;
.
Levantamento das necessidades em todas as Unidades Escolares da Rede Municipal, para
análise e posterior preparação de diagnóstico no PAR;

.
Orientações referentes ao Plano de Aplicação do PDDE juntos aos gestores; Participação na
formação do curso: Na Trilha do PDDE, Capacitação do Curso Formação de Conselho Escolar;
.
Orientação na formação das Unidades Executoras;
.
Acompanhamento da atualização da legislação educacional junto ao CNE e CEE;
.
Atendimento ao público externo para expedição de documentos de vida escolar, e outras
atribuições correlatas e cotidianas.
SEDE DOS CONSELHOS MUNICIPAIS
þ Ações executadas:
þ

.
A sede dos Conselhos manteve seu funcionamento presencial nos dias de segunda a sexta e
as principais ações realizadas pela equipe técnica foram:
.
Duas reuniões do CONMEE;
.
Foram apreciados e Analisados os 21 PPP's das escolas;
.
Escola Municipal Mariolanda Souto Santos ,Escola Municipal Tiradentes, Escola de Educação
Infantil José Dias de Oliveira, Pica Pau Amarelo, Deyse de O. Garcia, Marocas Monteiro, Escola
Municipal José Barbosa, Escola Municipal Agrícola, Escola Municipal Senadora Maria do Carmo,
Escola Municipal Manoel Ferreira, Escola Municipal Virgílio de O. Lima, Escola Municipal Joaquina,
Escola Municipal Rio Fundo III, Escola Municipal Cremildes C. Freire, Escola Municipal Nilson B.
Socorro, Escola Municipal Humberto Ferreira, Escola Municipal Emídio de Paula, Escola Municipal
Madre Tabernáculo (D. Coutinho), Escola Municipal Maria Isabel C. N. D'Avila, Escola Municipal José
Artêmio Barreto e Escola Municipal França.
.
Análise para Aprovação do Regimento da Escola Dr. José Artêmio Barreto;
.
Uma reunião do FUNDEB: para análise das pastas da prestação de contas do Salário
Educação, MDE e Fundeb dos meses: abril, maio e junho.
.
Atividades Cotidianas como:
.
Ofícios encaminhados à Secretaria de Educação solicitados pelos três conselhos;
.
Busca por documentação de aluna da EJA da Escola Givelda Martins nos arquivos;
.
Articulação para eleição de representantes de pais e estudantes para o Conselho do CONMEE
e CAE.
.
Análise diariamente de cada PPP por escola diariamente;
.
Consultas via contato por telefone, zap e mail orientando os gestores sobre os processos de
credenciamento e autorização;
.
Recebimento e orientações dos processos para autorização e reconhecimento das escolas:
Dr. Pedro Soares; Pica Pau Amarelo; Manoel Ferreira e Núbia Lima do Nascimento;
.
Confecção de material para os Conselheiros do Fundeb sobre como analisar as contas do
FUNDEB/MDE/Salário Educação;
.
Eleição para escolha de representantes de Pais e Estudantes para compor o CONMEE e CAE;
Registro em ATA na escolha de Representantes de Pais e Estudantes para os Conselhos: CONMEE e
CAE;

.
Fazer registros mensal das reuniões através de Atas dos Conselhos: CONMEE, FUNDEB e
CAE.
PROJETO PILOTO DE ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO SEMANAL
þ Ações executadas:
þ

Técnica Pedagógica da SEME - Ana Paula Souto Martins Pinheiro
Acompanhamento da Escola Municipal Senadora Maria do Carmo e Escola Municipal José
Barbosa dos Santos
ü
Veriﬁcação de preenchimento dos diários e orientações sobre o preenchimento, conferências
das datas;
ü
Acompanhamento da devolutiva das APNPs e do recebimento dos blocos respondidos;
ü
Reunião presencial com os professores para discutir sobre as adequações do planejamento
referente ao IV Bloco de APNPs;
ü
Veriﬁcação e orientação acerca dos documentos exigidos para compor o Portfólio;
ü
Mapeamento de acordo com a lista de frequência das APNPs os estudantes que pararam de
pegar as atividades, onde observou-se que dos 197 estudantes percebemos que 38 não estão
atualizados.
ü
Busca Ativa Escolar através de ligação para as famílias, onde percebeu-se que alguns números
estavam incorretos
·
1º período ( Elloah e Yasmim);
·
2º período ( Angelo, José Eduardo e Luiz);
·
1º ano A ( Alana, Amanda e Thiﬀany)
·
1º ano B( Anny, Anny Sophia, Anthony, Glenda, Isadora, Leonidas, Marlon e Victor Alan);
·
2º ano ( Cinthia< Dhonnata, Ellen, Ingrid, Soﬁa e Victor);
·
3º ano ( José Welligton);
·
4º ano( Amadeu, Ane, Jhennifer, Joanderson, Luan Felipe, Luan Guilherme, Maxwell e Nicoly).
ü
Visita domiciliar realizada pelo diretor Max, técnica Ana Paula – casos que não foram
encontrados por telefone.
ü
Reunião presencial com os professores onde houve o alinhamento das ações e solicitação da
organização de todo material pedagógico (porftfólio), notas, boletins, bem como do 5º bloco antes do
período de férias. Neste momento realizou-se reﬂexões pertinentes ao primeiro semestre.
Técnica Pedagógica da SEME - Izabel Cristina dos Santos Blinoﬁ
Acompanhamento pedagógico da Escola Municipal Ana Lima Santos Aquino e Escola
Municipal José Artêmio Barreto
Participação em reunião em Aracaju com o Presidente do Conselho Estadual de Proteção a
Pessoa Idosa;
.

Nas Escolas Ana Lima e José Artêmio houve o acompanhamento e organização da entrega das
APNPs e organização dos boletins;
.
Orientação quanto ao término dos blocos no primeiro semestre e organização dos portfólios e
diários;
.
Devolutiva do IV Bloco aos estudantes/responsáveis;
.
Realização da reunião mensal do CMDPI ( Conselho Municipal de proteção ao Idoso).
.

ü COORDENAÇÃO DO BUSCA ATIVA E FICAI
ü Ações executadas:
ü Visitas institucionais na unidade de ensino Eleonora;
ü Participação de reunião com a SEME e a Secretaria de Comunicação para campanha de
mobilização para a retomada das atividades presenciais;
ü Participação em reunião com proﬁssionais da saúde, assistência para diálogo acerca do
beneﬁciários do Benefício de Prestação Continuada- BPC e seu vínculo com a escola;
ü Participação em reunião ordinária com o Conselho da Mulher de Estância, para
construção do ciclo de rodas de conversas nas escolas sobre a aplicação da Lei Maria da
Penha nas escolas;
ü Participação em reuniões ordinárias e extraordinárias no Conselho Municipal de
Assistência Social, para organização da XIV Conferência Municipal de Assistência
Social com o tema: Assistência Social: Direito do povo e dever do Estado, com
ﬁnanciamento público para enfrentar as desigualdades e garantir a proteção.
.
.

COORDENAÇÃO DO LAB INSPIRAÇÃO
Ações executadas:

.
Férias do servidor;
.
Participação nas reuniões semanais do Departamento pedagógico;
.
Preparação de painéis dos aniversários de Sheila e Ivoneide;
.
Participação na acolhida dos gestores com o Bingo dos valores;
.
Participação na reunião com o SEBRAE com o tema Empreendedorismo;
.
Reunião com as professoras responsáveis pela sala de Leitura da Escola Municipal Maria
Izabel Nabuco D'Ávila;
.
Reunião com as professoras responsáveis pela sala de Leitura da Escola Municipal Senador
Júlio César Leite;
.
Conversa com a Coordenação do Programa Alfabetizar pra Valer para decoração da sala;
.
Visita a Escola Municipal Cremildes Correia Freire para montagem da Brinquedoteca;
.
Escrita do projeto Brinquedoteca da escola Municipal Cremildes Correia Freire.

NÚCLEO DA AVALIAÇÃO, PESQUISA E ESTATÍSTICA- NAPE
Ações executadas:
.
Visita e acompanhamento Pedagógico das Escolas Manoel Ferreira e Cremildes Correia Freire;
.
Acompanhamento Pedagógico da Escola Manoel Ferreira, Cremildes Freire;
.
Construção de Planilhas e Gráﬁcos da entrega do 3º Bloco das APNPs, ano letivo 2021;
.
Participação na reunião da Comissão Integrada para orientações das atividades pedagógicas
não presenciais;
.
Participação na reunião de Técnicos;
.
Participação na reunião Brasil na Escola;
.
Participação na reunião da CONMEE;
.
Revisão e ﬁnalização do Planilhamento da Projeção por Aluno/ Área de todas as Unidades da
rede;
.
Participação com a reunião com as Psicopedagogas;
.
Participação na Reunião com IFS, parceria para possível construção do sistema integrado;
.
Elaboração e planilhamento da tabela de Correção de Fluxo.
NÚCLEO DE TECNOLOGIA EDUCACIONAL
Ações executadas:
Ligação para o 0800 da Oi para veriﬁcar a situação da falta de internet da Escola Marocas
Monteiro, por mais de 90 dias. A atendente informou que precisava ser feita no local onde ﬁca o
roteador para que fossem realizados alguns testes. Passei para a diretora Aldina o número do circuito
da escola e as informações para o procedimento;
.
Solicitei informações junto a Sérgio Caetano ( funcionário do DTI), através de ligação telefônica,
sobre a conexão da internet de ﬁbra ótica distribuída pela PME para a Escola Marocas Monteiro, ele
explicou que não havia sido instalada, mas que estaria entrando em contato com a empresa para
colocar na lista de instalação até o ﬁm do mês de julho e que entraria também a Creche Maria do Carmo
Nascimento Alves, a Escola Maria do Carmo Nascimento Alves e a Escola Mariolanda Souto Martins;
.
Solicitei a Waldemar providências junto a Empresa GTI Integrada-Eireli, sobre o conserto do
computador do laboratório do Júlio Leite, ele informou que ia passar a situação para Raul ( setor
jurídico);
.
Formação em Google drive e Google editor de texto para professores do 1° ao 9° ano, com as
multiplicadoras/formadoras, Mônica Alcântara e Eraldina Sirqueira, com a participação das
professoras: Márcia Ramos, Rita de Cássia Fonseca, Ana Silvia Soares e Maria Izabel Gomes;
.
Organização da planilha do PAR urbano e rural, coleta de informações para preenchimento,
solicitadas por Sheila Carlinda;
.
Entrega de relatório bimestral de abril/maio, do Núcleo de Tecnologia Educacional, via aplicativo
whatsApp para Elânia Lucy;
.

Formação individual em Google drive e Google editor de texto para professores do 1° ao 9° ano,
com formadora Valeria Vieira, com a participação das professoras Rosangela Vilanova e Vera Lúcia
Assunção;
ü
Abertura de chamado 6689, junto ao DTI, para a Escola Maria Izabel, para a secretaria,
solicitando o conserto da conexão da internet;
ü
Abertura de chamado 6690, junto ao DTI, para a Escola Maria Izabel, para o laboratório de
informática, solicitando o conserto de três monitores que não dão vídeo;
ü
Formação individual em Google drive e Google editor de texto para professores do 1° ao 9° ano,
com formadora Valeria Vieira, de forma individual com Emanuela Wanus, que perdeu dia 06.07.21,
por conta da reunião de gabinete com a secretária;
ü
Abertura do chamado número 6697, junto ao DTI, para a secretaria da Escola Nubia Lima do
Nascimento, solicitando a instalação do roteador, com observação de que se tiverem qualquer
dúvida, ligar para o número 999851075, da diretora Rosangela Menezes;
ü
Pedido aos gestores via mensagem de whatsapp no grupo do Educação Conectada, para
veriﬁcarem se está instalado o medidor de velocidade da internet do Programa Educação
Conectada nos computadores administrativos. Será aberto o chamado coletivo junto ao DTI
apenas para as escolas que estão com acesso à internet;
ü
Entrega de questionário do PAR urbano e rural via aplicativo whatsapp para Sheila Carlinda;
ü
Entrega de relatório mensal do mês de junho do Núcleo de Tecnologia Educacional, via
aplicativo whatsapp para Elania Lucy;
ü
Chamado aberto junto ao DTI, para o Pré-Escolar Marocas Monteiro, sob número 6706, para a
secretaria, solicitando a instalação de impressora;
ü
Formação individual em Google drive e Google editor de texto para professores do 1° ao 9° ano,
com as multiplicadoras/formadora Mônica e Eraldina, para a professora Ana Heloisa
(
ausência justiﬁcada na semana anterior);
ü
Esclarecimento sobre a verba do Programa Educação Conectada através de ligação telefônica
recebida da técnica da SEME Gildete Oliveira (a pedido de uma gestora escolar). Gildete foi
informada que todas as notícias do programa estavam sendo colocadas no grupo especíﬁco do
Programa, que não houve o aval da Coordenação Estadual para gastar a verba e que brevemente
estaríamos recebendo novas orientações e que seriam repassadas da forma mais breve possível;
ü
Formação em Google drive e Google editor de texto para professores do 1° ao 9° ano, com as
multiplicadoras/formadora Mônica e Eraldina, com a participação de Maria Conceição Alcântara,
Márcia Noêmia Oliveira, Ana Heloisa Silva e Rosilene dos Santos Conceição;
ü
Formação inicial em Google drive e Google editor de texto para professores do 1° ao 9° ano,
com a formadora Valeria Vieira, com a participação de Rosangela Vilanova, Emanuela Wanus e
Vera Lúcia Assunção;
ü
Atendimento presencial a professora Joseane Dias, da Escola Nubia Lima do Nascimento
sobre aquisição de internet e infraestrutura do Programa Educação Conectada ( a mesma foi
designada pela diretora Rosangela Menezes para alinhar informações);
.

ü

Informação sobre o Programa Educação Conectada partilhadas com Gildete Oliveira através
de mensagem de whatsapp dia 13.07.21, postadas no grupo especíﬁco do programa pelo
articulador local Adilson da Conceição;
ü
Chamado aberto para Universidade Aberta do Brasil- UAB, sob número 6727, para a
coordenação, solicitando a instalação de um computador;
ü
Inclusão de Gildete Oliveira no grupo do Programa Educação Conectada;
ü
Alinhamento da formação inicial em google drive e Google editor de texto com a articuladora
Gildeci França via mensagens, fotos e vídeos enviados via aplicativo de mensagens instantâneas;

ü

ü

ü

ü
ü
ü

ü

ü

ü

Chamado aberto junto ao DTI, para o departamento de informática, sob número 6731,
solicitando a instalação medidor de internet do Progama de Educação Conectada para as escolas
Júlio Leite e Zarria Gabriel. Na observação, foi colocado os números das diretoras para sanar
possíveis dúvidas ( o anúncio sobre o chamado foi feito no grupo de whatsapp dia 09.07.21, mas
apenas as Escolas Júlio Leite e Zarria Gabriel manifestaram interesse);
Formação em Google drive e Google editor de texto para professores do 1° ao 9° ano, com as
multiplicadoras/formadora Mônica e Eraldina, com a participação de Rita de Cássia Silva Fonseca,
Maria Izabel Gomes e Ana Silvia Soares;
Ligação telefônica do diretor Jonh Max cobrando informações sobre a internet da Escola Maria
do Carmo Nascimento Alves, a solicitação foi feita junto ao técnico da oi, que ﬁcou de reforçar ao
pessoal do cabeamento para atender a escola;
Ligação telefônica da diretora Salete solicitando que coloquem a senha do wi-ﬁ no celular.
Informei o número da prefeitura digital e o procedimento para abertura do chamado;
Mensagem via whatsapp da diretora Maria da Conceição, solicitando informações da internet.
O técnico da oi ﬁcou de passar as informações para o pessoal do cabeamento;
Ligação telefônica da diretora Maria das Graças Santiago, da Creche Maria do Carmo
Nascimento Alves para esclarecer sobre medidor de internet do Programa Educação Conectada.
Informei que ainda não existe a possibilidade, pois a escola ainda não tem internet instalada;
Visita ao laboratório de informática educativa da Escola Maria Izabel Carvalho para veriﬁcar a
conexão lenta da Internet por conta da incapacidade de atualizar a versão do navegador, pois o
Linux Educacional 5 não aceita novas atualizações, as oﬁcinas com as articuladoras será
desenvolvida no Laboratório da Escola Júlio César Leite, com a autorização da Secretária
Municipal de Educação (Aurenitha Morgana) e da diretora da Unidade de Ensino (Silvânia
Ponciana);
Reunião no setor pedagógico com a Secretaria Aurenitha Morgana e a diretora de
Departamento Elânia Lucy, para alinhar perguntas do questionário de pais e/ou responsáveis e dos
proﬁssionais da rede de ensino de Estância para o possível retorno presencial no segundo
semestre;
Organização das perguntas do questionário;

ü
ü
ü

ü

ü
ü
ü
ü

ü
ü
ü
ü

ü
ü

ü

Ligação da diretora Marta Rocha, da Creche Maria Oliveira, para tirar dúvidas sobre envio de
documentos via aplicativo camscanner;
Digitação, formatação e organização dos questionários no aplicativo google forms;
Mensagem de whatsapp da diretora da Creche Ministro Luiz Fontes de Alencar, Elizabete, para
esclarecer sobre a contratação de internet do Programa Educação Conectada, ﬁcou agendado
atendimento para dia 22.07.21, às 16:30 na Escola Júlio César Leite;
Recebi ligação de Valdemar para prestar informações para a Empresa GTI Integrada-Eireli.
Enviei e-mail para Marco Garcia, proprietário da empresa, informando sobre o problema no
computador do laboratório do Julio Leite, em anexo foram enviadas a foto cópia do recebimento da
notiﬁcação, a foto da tela do computador com problema e a foto da notiﬁcação. Foi informado
também que outra máquina está apresentando problemas com o botão de ligar;
Correções e alterações no questionário de retorno às aulas presenciais de alunos e/ou
responsáveis;
Correções e alterações no questionário de retorno às aulas presenciais dos proﬁssionais da
educação;
Formação inicial em google drive e editor de texto para professores do 1° ao 9° ano, com a
participação das professoras Rosangela Vilanova, Emanuela Wanus e Vera Lúcia Assunção;
Reunião às 16:30, no Júlio Leite, com a gestora Elizabete, da Creche Ministro Luiz Carlos
Fontes de Alencar e Eurídice, para esclarecer sobre o não recebimento da internet de ﬁbra ótica do
município até a presente data. Ficou acertado que ligarei para Sérgio para saber quando será
implantada. Foi orientada a pegar o extrato do mês de julho do PDDE e no dia 01.08.21, de fazer os
novos orçamentos para contratação da internet. Ficou decidido incluir Eurídice no grupo do
Programa Educação Conectada para apoiar no Plano de Aplicação Financeira;
Produção de vídeo para ser apresentado diano café da manhã em homenagem aos motoristas;
Acréscimo de vídeos e fotos na homenagem dos motoristas para postar nas redes sociais da
Secretaria Municipal de Educação;
A pedido da Secretária Municipal de Educação, foi elaborado em pdf, um questionário do aluno
para os locais sem conexão com a internet;
Reunião PME com Gilson Andrade, Teresa Roselânge, Aurenitha Morgana e Valéria Barreto
para garantir transporte para atendimento dos chamados do DTI, recebimento das especiﬁcações
para a compra dos kits de placa, dos notebooks, dos data-shows e dos computadores tipo I e II,
solicitados em reunião com o setor em 26.01.21, foi solicitado a contratação de dois técnicos
especíﬁcos para o atendimento dos chamados da SEME;
Abertura chamado para Secretaria do Júlio Leite, sob número 6778, solicitando veriﬁcação do
computador da secretaria que apresenta tela preta;
Jonh Max, diretor da Escola Maria do Carmo Nascimento Alves, pediu para a relação dos
professores que responderam o questionário do funcionário para o possível retorno às aulas
presenciais. As informações foram enviadas via mensagem de whatsapp;
Resposta ao e-mail da GTI-Eireli, solicitando fotos dos números de série das máquinas que
estão apresentando problemas;

ü

ü

ü

ü
ü

ü

ü
ü

Elaboração do questionário do Programa Nacional do Livro Didático, solicitado por Marielze
Antônia para os gestores e professores das Unidades de Ensino que possuem Educação Infantil 4
e 5 anos;
Envio de mensagem via whatsapp para Secretaria Municipal Aurenitha Morgana com a parcial
dos questionários dos estudantes e/ou responsáveis e professores sobre o retorno presencial no
segundo semestre;
A Secretaria de Educação, Aurenitha Morgana, solicitou que fosse feito slides com a parcial do
questionário dos estudantes e/ou responsáveis e dos proﬁssionais da educação para serem
apresentados na quinta-feira, na reunião da comissão multissetorial, às 9:00, no auditório da
SEME;
Fechamento do questionário e envio de mensagem via whatsapp para Elânia Lucy com o
resultado da pesquisa dos proﬁssionais da Educação sobre o AEE;
A diretora da Creche do Recanto Verde, Maria Cristiane solicitou através de ligação telefônica
para veriﬁcar se três proﬁssionais haviam conseguido responder o questionário. Após análise,
constatou-se que Maria Ginelma Ferreira Silva e Maria Cristiane Santos Araújo Andrade
r e s p o n d e r a m e m d u p l i c i d a d e e q u e o n o m e d e
Maria Sônia Costa Santos Augusto, não constava na lista;
A Secretaria Municipal de Educação, Aurenitha Morgana, solicitou através de mensagem de
whatsapp para fazer a análise da *Portaria Nº 2951/2021/GS/SEDUC, de 23 de julho de 2021*, que
contempla a Internet compartilhada para os municípios;
Participação na reunião da Comissão Multissetorial para decidir sobre o possível retorno
presencial das aulas;
Informação sobre a demanda de quantidade e especiﬁcações dos computadores, notebooks e
data-show, feita junto com a funcionária Gabriela Moraes.
AGOSTO

O presente relatório tem como objetivo informar todas as ações realizadas pelas diretorias,
coordenações e núcleos, ligados a este departamento de ensino no decorrer do mês de agosto, bem
como explanar a continuidade das ações para o retorno do 2º semestre com gestores, haja vista que os
professores estavam em gozo de férias e ainda não concluíram a imunização. Até dia 06 de agosto,
início das férias, foram entregues APNP'S a quase 90% da rede, meta alcançada pelo Departamento
com o apoio da Busca Ativa; nos dias seguintes, houve a entrega do material Alfabetizar pra Valer que a
partir deste mês contempla o 3º ano do ensino fundamental e a preparação para a Jornada Pedagógica
de retorno do semestre. Nesse sentido, o retorno dar-se-á com a continuidade das APNP'S - atividades
pedagógicas não presenciais. Faz-se necessário ressaltar que a rede está em momento de tensão
pelo aumento de casos e variantes da covid-19, levantando a suspeita quanto à segurança do retorno
presencial, sendo motivo de escuta ativa nas visitas às unidades escolares.
Diante desse contexto, as duas ações elencadas abaixo tiveram a participação de
representantes de todas as diretorias e coordenações:

.
Reuniões do setor semanalmente, para alinhamento das ações pedagógicas, onde os técnicos
pedagógicos juntamente com a Secretária Municipal da Educação (Aurenitha Morgana Barreto
Menezes de Souza) e a Secretária Adjunta (Geane Conceição Carvalho), realizam uma análise dos
resultados alcançados na semana anterior e planejam as ações futuras para serem executadas.
.
Reunião com gestores e técnicos escolares, com a Secretária Municipal da Educação, a
Secretária Adjunta e os técnicos do Departamento Pedagógico onde foram repassadas orientações
gerais desde as questões pedagógicas, administrativas e ﬁnanceiras para o funcionamento adequado
de cada Unidade Escolar.
.
II Jornada Pedagógica 2021.
.
.

DIRETORIA DA EDUCAÇÃO INFANTIL
Ações executadas:
.
Reunião Pedagógica na SEME em 17 /08/2021;
.
Visita na Creche Recanto Verde em 06/08/2021;
.
Escolha do livro didático em 26 e 27 / 08/2021;
.
Reunião do Conselho da Pessoa com Deﬁciência em 26/08/2021.

·
·

DIRETORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL/ANOS INICIAIS
Ações executadas:
.
Visita às unidades escolares para complementação do material Alfabetizar pra Valer das 3as e
4as etapas dos 1º e 2º anos;
.
Entrega de material completo (1ª a 4ª etapas) para o 3º ano do ensino fundamental nas 25
unidades escolares;
.
Participação na escolha da nova presidência do CONMEE _ Conselho Municipal de Educação
de Estância;
. Acompanhamento Pedagógico: Emídio de Paula, França, Humberto Ferreira, Fernando Lopes e
Pedro Soares;
. Divulgação da II Jornada Pedagógica 2021;
. Formação – Tempo de Aprender;
.
Envio de atividades pedagógicas via WhatsApp no grupo SEMEando – anos iniciais;
.
Participação na formação do Programa Alfabetizar pra Valer;
.
Participação na reunião de Fluência;
.
Participação na reunião do Tempo de Aprender;
.
Visita Socioemocional – Júlio Leite e Joaquina de Souza;
.
Participação na Jornada Pedagógica.
.
.

DIRETORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL/ ANOS FINAIS
Ações executadas:
ü
As principais ações estiveram voltadas para as “Olimpíadas Brasileiras de Literatura
2021”, visitas técnicas, debates sobre a criação do Plano de Ação das provas do SAEB e
SAESE;

Olimpíada Brasielira de Língua Portuguesa: debate com o professor Val Valença sobre a
como produzir Curtas; aulão para alunos do Colégio Estadual Valter Franco: “Como produzir
Roteiro”;
ü
Criação da Comissão Municipal para avaliação dos trabalhos locais.
ü
Criação da Ata da Comissão Municipal para avaliação dos trabalhos locais.
ü
Visitas técnicas as escolas para observação e auxílio nos encaminhamentos
pedagógicos a todas as escolas entre os dias 16 à 25 do presente mês.
.
DIRETORIA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
.
Ações executadas:
.
Orientações para o retorno das atividades educacionais com a continuidade da entregas dos
blocos de atividades, ou seja, das Atividades Pedagógicas Não Presenciais;
.
Diálogo constante com os gestores e técnicos das unidades que ofertam a EJA;
.
Esclarecimento de dúvidas e orientações presencialmente e via whatsApp.
ü

DIRETORIA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL
.
Ações executadas:
.
Acompanhamento e suporte pedagógico nas Salas de Recursos das escolas com os técnicos
João Batista e Rosecleide Silva: Maria Isabel (sede), Dayse Garcia (Madre), João Nascimento, Nilson
Socorro, Laura Costa;
.
Reunião do Conselho Municipal da Alimentação Escolar (CAE);
.
Visita pedagógica às escolas com os técnicos Genilson, Gildete e Karla Patrícia: Maria do
Carmo, José Barbosa, Creche Recanto Verde, Dom Coutinho;
.
Participação no Curso Docência e Educação Socioemocional: resiliência emocional;
.
Participação da Conferência da Assistência Social;
.
Participação do Lançamento do projeto Mãos empenhadas contra a violência da Mulher, na
Câmara Municipal de Estância, realizado pelo CREAM;
.
Orientações às psicopedagogas sob os devidos encaminhamentos ao detectar alunos com ou
sem deﬁciência com comorbidades.
.

COORDENAÇÃO DE FORMAÇÃO
.
Ações executadas:
.
Leitura e estudo de textos para planejamento e organização de material para as formações
realizadas no período;
.
Reunião de planejamento e organização das atividades no Departamento Pedagógico da
SEME;
.
Planejamento, organização, elaboração das atividades pedagógicas com as diretorias de
educação infantil, ensino fundamental (séries iniciais e ﬁnais);
.
Elaboração do projeto referente a Jornada Pedagógica;
.
Planejamento, organização, sistematização da Jornada Pedagógica;
.
Diálogos com os palestrantes para a jornada Pedagógica.
.

.
.
.
.

Planejamento, organização, sistematização da Jornada Pedagógica;
Diálogos com os palestrantes para a jornada Pedagógica.
Visitas às unidades escolares.
Coordenação e mediação de mesas na Jornada Pedagógica.

.

DIRETORIA DE INSPEÇÃO E FUNCIONAMENTO DE ENSINO
þ Ações executadas:
.
Cotidianamente estamos na SEME acompanhando e desenvolvendo atividades de orientação
as nossas U.E, através do atendimento aos gestores e ou técnicos;
.
Realizamos visitas técnicas com o intuito de analisar os diários do ano letivo de 2020 nas U.E:
José Barbosa, Virgílio Oliveira, Maria Isabel (SEDE), Joaquina de Souza, Agrícola e José Artêmio
Barreto;
.
Foram realizados ainda:
ü
Distribuição dos instrumentais as nossas unidades escolares;
ü
Participamos também das reuniões semanalmente do Departamento Pedagógico, além das
reuniões ordinárias do CONMEE e FUNDEB;
ü
Atualização de dados feita semanalmente, da plataforma do CONVIVA;
ü
Encaminhamentos relacionados a situação da vida escolar dos alunos, em parceria com o
CONMEE;
ü
Orientações referentes ao Plano de Aplicação do PDDE juntos aos gestores; Participação na
formação do curso: Na Trilha do PDDE, Capacitação do Curso Formação de Conselho Escolar;
ü
Orientação na formação das Unidades Executoras;
ü
Preparativos para retorno presencial das atividades escolares: Portaria e Resolução, junto ao
CONMEE e Departamento Jurídico da SEME;
ü
Atendimento ao público externo que nos procuraram para expedição de documentos de vida
escolar, e outras atribuições correlatas e cotidianas.
SEDE DOS CONSELHOS MUNICIPAIS
.
Ações executadas:
.
A sede dos Conselhos manteve seu funcionamento presencial nos dias de segunda a sexta e
as principais ações realizadas pela equipe técnica foram:
.
Duas reuniões do CONMEE:
.
Foram apreciados e Analisados os 21 PPPs das escolas publicas municipais;
.
Foram apreciados os PPPs das escolas da Rede Privada de Ensino: Escola Duas Irmãs
.
Reunidas e Instituto Diocesano;
.
Análise para Aprovação do Regimento da Escola Municipal Dr. José Artêmio Barreto;
.
Análise e Aprovação de Renovação de Autorização das escolas municipais: Dr Pedro Soares,
Manoel Ferreira e Educação Infantil Pica Pau Amarelo;
.
Análise e Aprovação de processo de reconhecimento da Escola Municipal Núbia Lima do
Nascimento:
.

.
.

Eleição de Presidente e Vice- Presidente do CAE;
Envio para a Seme das minutas de decretos dos conselhos do CONMEE e CAE para

.
Atividades Cotidianas como:
.
Ofícios encaminhados à Secretaria de Educação solicitados pelos três conselhos;
.
Pesquisa de Lei para eleição de Presidente e Vice-presidente;
.
Recolhimento de assinaturas para os Pareceres dos PPPs;
.
Orientação do Processo de Autorização da Educação Infantil da Escola Dengoso (Magistral)
.
Cobrança das escolas que receberam pastas para montagem dos processos de Autorização
em 2021 e não providenciaram até presente data.
.

ü
ü
ü
ü
ü

Outras atividades correlatas:
ü Análise diariamente de cada PPP por escola diariamente;
Consultas via contato por telefone, zap e mail orientando os gestores sobre os processos de
credenciamento e autorização;
Recebimento e orientações dos processos para autorização e reconhecimento da escola
Municipal Dr. Artêmio Barreto;
Preenchimento das Fichas Cadastrais dos Conselheiros CAE FUNDEB e CONMEE;
Fazer registros mensal das reuniões através de Atas dos Conselhos: CONMEE, FUNDEB e
CAE;
Levantamento dos Nomes das Escolas conferindo com decretos e Leis para dirimir possíveis
divergências.

PROJETO PILOTO DE ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO SEMANAL.
Ações executadas:
Técnica Pedagógica da SEME - Ana Paula Souto Martins Pinheiro
Escola Municipal Senadora Maria do Carmo
.
02 e 04/08- Veriﬁcação do preenchimento dos diários de classe, notas do primeiro semestre e
acompanhamento do portfólio de cada professor;
.

.
09 e 11/08- Contato com a família sobre o possível retorno às aulas presenciais. Encontro
presencial com equipe da escola para traçar metas e ações que tornem o ambiente escolar mais
acolhedor para os estudantes;
.
16 e 18/08 - Resposta a Secretaria da Educação quanto ao percentual aproximado de aceitação
ou não do retorno;
.
23 e 25/08- Entrega do 5º bloco de atividades não presenciais; diálogo com professores sobre a
aplicação da Fluência que ocorrerá em setembro, conscientização da importância da presença dos
estudantes do 2º ano para realização;

Escola Municipal José Barbosa dos Santos
ü 03 e 05/08- Veriﬁcação do preenchimento dos diários de classe, notas do primeiro
semestre e acompanhamento do portfólio de cada professor;
ü 10 e 12/08- Contato com a família sobre o possível retorno às aulas presenciais.
Encontro presencial com equipe da escola para traçar metas e ações que tornem o
ambiente escolar mais acolhedor para os estudantes;
ü 17 e 19/08- Resposta a Secretaria da Educação quanto ao percentual aproximado de
aceitação ou não do retorno;
ü 24 e 26/08- Entrega do 5º bloco de atividades não presenciais. Ligação para cada pai/
responsável que ainda não pegou o bloco de atividade não presencial;
ü 31/08 - Diálogo com professores sobre a aplicação da Fluência que ocorrerá em
setembro, conscientização da importância da presença dos estudantes do 2º ano para
realização;
Técnica Pedagógica da SEME - Izabel Cristina dos Santos Blinoﬁ
.
Participação na reunião pedagógica do departamento que tem ocorrido em dias alternados de
acordo com as necessidades advindas do Setor Pedagógico e ou Secretaria. Durante o referido mês
as reuniões pedagógicas da SEME ocorreram nas respectivas datas: 03/08/21 / 17/08/21 e 31/08/21
onde discutiu-se sobre a organização das salas de aula e o percentual de alunos conforme a
capacidade de cada unidade; gerenciamento das aulas presenciais; resultado das pesquisas com os
proﬁssionais da Educação e com os estudantes/responsáveis
sobre o retorno às aulas; discussão sobre a Jornada no segundo semestre; avaliação da 2ª
Jornada Pedagógica;
.
Dia 22 de agosto- Participação na Ação da Cidade Nova com as crianças e adolescentes dessa
comunidade ( Parceria entre Seme e Secretaria de Assistência Social);
.
Participação na II Jornada Pedagógica da SEME-24/08 E 25/08;
.
Nos dias 02/08/21- 04/08/21- 09/08/21- 11/08/21- 16/08/21- 18/08/21- 23/08/21-25/08/21 foram realizadas visitas técnicas pedagógicas na Escola Municipal Ana Lima Santos Aquino onde
foram veriﬁcadas na parte pedagógica e preenchida a planilha de
acompanhamento da entrega do Bloco das APNPS, o preenchimento do portfólio, diários e
alinhamento das ações para o retorno às aulas presenciais e orientação ao gestor e
professores sobre o cadastro da escola na ﬂuência;
.
Dias 05/08/21-10/08/21-12/08/21- 19/08/21-24/08/21-26/08/21 e 31/08/21 - foram realizadas
visitas técnicas pedagógicas na Escola Municipal Dr José Artêmio Barreto onde foram veriﬁcadas na
parte pedagógica o preenchimento da planilha de acompanhamento da entrega do Bloco das APNPS,
o preenchimento do portfólio, diários e alinhamento das ações para o retorno às aulas presenciais e
orientação ao gestor e professores sobre o cadastro da escola na ﬂuência;

.
Dias 05/08/21-10/08/21-12/08/21- 19/08/21-24/08/21-26/08/21 e 31/08/21 - foram realizadas
visitas técnicas pedagógicas na Escola Municipal Dr José Artêmio Barreto onde foram veriﬁcadas na
parte pedagógica o preenchimento da planilha de acompanhamento da entrega do Bloco das APNPS,
o preenchimento do portfólio, diários e alinhamento das ações para o retorno às aulas presenciais e
orientação ao gestor e professores sobre o cadastro da escola na ﬂuência;
.
No dia 25/08/21- Atendimento das demandas e obrigações à frente da Presidência do CMDPI
(Conselho Municipal do Direito e Proteção ao Idoso); Reunião mensal do CMDPI.
.

COORDENAÇÃO DO BUSCA ATIVA E FICAI
.
Ações executadas:
.
Orientação aos gestores escolares acerca da identiﬁcação e resolução dos casos dos
estudantes que apresentam ausência ou não retirada das APNPs;
.
Participação de reunião com a SEME e a Secretaria de Comunicação para campanha de
mobilização para a retomada das atividades presenciais;
.
Visita domiciliar para entrega das APNPS nas Comunidades Caio Prado, Junco, Fonte Nova e
Areia Branca;
.
Participação em reuniões online e presenciais da Conselho da Mulher para realização do
lançamento da Campanha dos Ciclos de Diálogos da Lei Maria da Penha nas Escolas Municipais;
.
10/08/2021 Participação em reuniões ordinárias e extraordinárias no Conselho Municipal de
Assistência Social, para organização e realização da XIV Conferência Municipal de Assistência Social
com o tema: Assistência Social: Direito do povo e dever do Estado, com ﬁnanciamento público
para enfrentar as desigualdades e garantir a proteção;
.
13/08/2021 Participação e organização no dia de Lançamento a Campanha dos Ciclos de
Diálogos da Lei Maria da Penha nas Escolas Municipais., com representantes das diversas esferas da
sociedade e a palestra do Ministério Público Promotora Cecília;
.
Participação e organização de atividades culturais e esportivas para crianças e adolescentes
em situação de trabalho infantil na feira da Cidade Nova. Ação intersetorial de acordo com o TAC e para
acompanhar os casos ali identiﬁcados..
.
Participação e mediação na mesa 01 da jornada pedagógica.
.

COORDENAÇÃO DO LAB INSPIRAÇÃO
.
Ações executadas:
.
Reunião com as professoras responsáveis pela sala de leitura da Escola João Nascimento
Filho;
.
Reunião com a professora responsável pela sala de leitura da Escola Núbia Lima Nascimento;
.
Participação no evento mãos empenhadas contra a violência;
.
Entrega do Projeto de Leitura e a regulamentação á Coordenação Pedagógica;
.
Visita à Escola Agrícola;
.
Ação de Enfrentamento contra o trabalho infantil;
.

.
.
.

Acolhida para reunião de Gestores com a temática: No ritmo.
Participação na Jornada Pedagógica da Secretaria Municipal de Educação de Estância;
Homenagem ao professor Jairton Peterson pela aprovação no mestrado.

NÚCLEO DA AVALIAÇÃO, PESQUISA E ESTATÍSTICA- NAPE
.
Ações executadas:
1Visita e instrução quanto a arrumação dos espaços cumprindo as medidas de biossegurança
na Escola do Legislativo;
2Reunião com o IFS, sobre sistema para acompanhamento de avaliação;
3Participação na reunião de Gestores;
4Visita Pedagógica Esc. Manuel Ferreira;
5Visita Pedagógica Esc. Sen. Maria do Carmo Alves;
6Participação na reunião do Programa Brasil na Escola – PBE;
7Participação na reunião sobre Avaliação de Fluência;
8Participação na reunião da CONMEE;
9Participação na reunião com a SECOM;
10Participação na reunião com Cheﬁas;
11Presença na Ação com as crianças do PETI, Cidade Nova;
12Participação na reunião do setor Pedagógico;
13Participação na Jornada Pedagógica;
14Monitoramento e orientações sobre a plataforma de Avaliação da Fluência.
.

NÚCLEO DE TECNOLOGIA EDUCACIONAL
.
Ações executadas:
.
03.08.21 Fechamento do questionário do PNLD, envio do gráﬁco e da planilha para Marielze
Antônia, através de mensagem de whatsapp;
.
04.08.21 Organização e entrega do relatório mensal do mês de julho 2021, envio através de
mensagem de whatsapp;
.
05.08.21 Atendimento presencial com a diretora Maria das Graças Vieira Santiago (Creche
Senadora Maria do Carmo Nascimento Alves), para esclarecimentos sobre o questionário do
Programa de Educação Conectada e o questionário do estudante para o retorno às aulas presenciais
no segundo semestre de 2021, ocorrida no laboratório da Escola Municipal Senador Júlio César Leite,
às 16h00min;
.
05.08.21 Atendimento presencial com a diretora Maria da Conceição Souza Oliveira (Escola
Antônio Manuel de Carvalho Dantas), para esclarecimentos sobre o questionário do Programa de
Educação Conectada e o questionário do estudante para o
retorno às aulas presenciais no segundo semestre de 2021, ocorrida no laboratório da
Escola Municipal Senador Júlio César Leite, às 16h40min;
.

06.08.21 Atendimento via ligação telefônica e mensagem de whatsapp aos diretores Iveta Cruz
Santos, Maria Eulina Ramos Barbosa Santos, Rosângela Menezes Alves do Nascimento, Jucanã
Francisco dos Santos, Silvânia Ponciana Santos Oliveira Nascimento sobre o questionário do
Programa de Educação Conectada, no PDDE interativo;
.
09.08.21 Ligação telefônica do técnico da oi, Jaedson, solicitando o contado dos Diretores John
Max Brito (Escola Municipal Senadora Maria do Carmo Nascimento Alves), Maria da Conceição Souza
Santos (Escola Antônio Manuel de Carvalho Dantas), para informar sobre a visita do proﬁssional do
cabeamento da operadora para a colocação dos cabos da internet, os contatos foram enviados através
de mensagem de whatasapp;
.
10.08.21 Resposta ao e-mail da GTI-Eireli, solicitando telefones de contato para informar a
empresa positivo para conserto das máquinas do laboratório de informática do Júlio Leite, foram
enviados os contatos de Valeria Vieira Andrade Barreto (ﬁscal do contrato e professora articuladora do
laboratório) e de Silvânia Ponciana Santos Oliveira Nascimento ( diretora da unidade de ensino);
.
10.08.21 Elaboração de slides com o resultado do questionário dos estudantes e/ou
responsáveis, solicitado por Elânia Lucy para a reunião com o departamento pedagógico da SEME.
Enviado através de mensagem do whatsapp;
.
11.08.21 Elaboração de planilha especíﬁca com lista de professores que desejam ministrar
aulas extras no retorno das aulas presencias no segundo semestre 2021, solicitada por Elânia Lucy e
enviada através de mensagem de whastsapp;
.
11.08.21 Elaboração de planilha especíﬁca com lista de proﬁssionais da educação que não
tomaram nenhuma das doses da vacina contra o covid-19, enviada por mensagem de whatsapp para a
Secretária Municipal de Educação, Aurenitha Morgana Barreto;
.
11.08.21 Recebimento de mensagem sms e e-mail da positivo, conﬁrmando a abertura do
chamado para conserto dos dois computadores do laboratório de informática da Escola Municipal
Senador Júlio César Leite. Os prints das mensagens foram enviados através de mensagem de
whatsapp para o Marco Garcia (proprietário da empresa GTI-Eireli), para Silvânia Ponciana Santos
Oliveira Nascimento (diretora da unidade de ensino) e Valdemar Vidal ( gestor do contrato);
.
11.08.21 Jonh Max Brito (diretor da Escola Senadora Maria do Carmo Nascimento Alves)
solicitou por ligação telefônica uma conﬁguração de computador desktop para o setor administrativo.
Solicitei a Eduardo, no setor do DTI para providenciar;
.
11.08.21 Fechamento do questionário dos proﬁssionais da educação, exclusão das respostas
em duplicidade e triplicidade;
.
12.08.21 Elaboração de slides do questionário dos proﬁssionais da educação, para ser
apresentado na reunião do dia 17.08.21, na Secretaria da Educação a pedido da secretária de
educação Aurenitha Morgana;
.
12.08.21 Recebimento de e-mail do suporte da positivo, solicitando que listasse os defeitos
apresentados nos dois computadores do laboratório de informática do da Escola
.

Municipal Senador Júlio César Leite e que enviasse também os contatos das pessoas
que poderiam estar no local no dia do atendimento. Foi respondido o e-mail com foto
comprobatória do defeito e informados os telefones de contato de Valeria Vieira Andrade
Barreto ( professora articuladora do laboratório) e da gestora da escola, Silvânia
Ponciana Santos Oliveira Nascimento;
.
13.08.21 Elaboração de planilha especíﬁca com a porcentagem de cada unidade de ensino com
respostas do questionário do estudante e/ou responsáveis;
.
14.08.21 O suporte da positivo, solicitou por e-mail para que conﬁrmasse os números de série e
seus respectivos defeitos. Percebi que um dos números não correspondia ao enviado. Fiz as
correções e enviei o e-mail para a positivo;
.
16.08.21 Elaboração de planilha especíﬁca com as sugestões, reclamações ou elogios feitos
pelos estudantes e/ou responsáveis a partir das respostas do questionário do forms;
.
16.08.21 Elaboração de planilha especíﬁca com as sugestões, reclamações ou elogios feitos
pelos proﬁssionais da educação a partir das respostas do questionário do forms;
.
16.08.21 Felipe Fernandes, técnico da positivo, entrou em contato através de mensagem de
whatsapp e ligação, solicitando informações apenas sobre o defeito e a foto da tela do computador com
o número de série ( 4A782525G), a outra máquina a empresa ainda não recebeu o chamado.
Posteriormente marcará dia e horário para o atendimento;
.
16.08.21 Mirena, responsável pelo RH, solicitou por chamada de whatsapp a lista com os
nomes das professoras articuladoras. A relação foi enviada via mensagem de whatsapp;
.
16.08.21 Recebi e-mail da positivo com a seguinte mensagem:
Informamos que para este número de série consta em nosso sistema um chamado
aberto (em processamento).
S É R I E : 4 A 7 8 2 5 2 5 G N ° C H A M A D O : 6 0 0 0 3 6 7 3 0 6 4 D ATA A B E R T U R A :
11/08/2021STATUS: Em processamentoEm relação ao equipamento 4A782508P ,
informamos que sua solicitação encontra-se em avaliação pela coordenação do
projeto.Sendo assim pedimos que aguarde nosso breve retorno.Protocolo de
atendimento: 60003673064
.
17.08.21 Apresentação do resultado dos questionários (proﬁssional da educação e dos
estudantes e/ ou responsáveis) em reunião no departamento pedagógico da SEME;
.
17.08.21 Chamado aberto para a secretaria da Escola Júlio César Leite, sob número 6873,
solicitando o conserto do computador da secretaria que trava após 2 minutos;
.
17.08.21 Gildete Oliveira, solicitou na reunião do pedagógico a uma conﬁguração de um
computador desktop e outra de notebook para o administrativo das escolas. Informei que a de
notebook eu já tinha uma de notebook básico emitida pelo DTI e que a do
desktop eu já havia solicitado dia 11.08.21 a Eduardo Souza, técnico do DTI. A
conﬁguração do notebook foi enviada por mensagem de whatsapp;

17.08 21 Cobrei a Eduardo ( técnico do setor de DTI) a conﬁguração do desktop para enviar para
Gildete Oliveira e Jonh Max Brito;
.
18.08.21 Eduardo ( técnico do setor de DTI), enviou a conﬁguração do desktop e uma de
notebook pelo whatsapp. Foi compartilhada a do desktop para Gildete Oliveira e Jonh Max Brito (
diretor da Escola Senadora Maria do Carmo Nascimento Alves), por mensagem de whatsapp;
.
18.08.21 Aurenitha Morgana ( secretária municipal de educação), solicitou informações do
questionário feito em 2020 para os estudantes e/ou responsáveis por mensagem de whatsapp. As
respostas foram enviadas através de mensagem de whatsapp;
.
19.08.21 Sheila Carlinda Conceição Santana (representante do Conselho Municipal de
Educação), solicitou informações do questionário feito em 2020 para os estudantes e/ou responsáveis
por mensagem de whatsapp. As respostas foram enviadas através de mensagem de whatsapp;
.
19.08.21 Raul Victor Menezes Santos (assessoria jurídica) solicitou fotos e documentos que
comprovem o funcionamento do laboratório do Julio Leite, pedidos pela Promotora Cecília Nogueira
Guimarães. Todas as informações foram enviadas via aplicativo de whatsapp para que ele possa
compilar e responder o e-mail;
.
24.08.21 Recebi mensagem de whatsapp da diretora Rosangela Passos Pena ( Escola José
Artêmio Barreto) solicitando abertura de chamado junto ao DTI para veriﬁcar algumas máquinas que
foram encontradas em um armário;
.
24.08.21 Chamado aberto para a secretaria da Escola José Artêmio Barreto, sob número 6908,
solicitando a veriﬁcação de máquinas que foram encontradas em um armário.
.
24.08.21 Recebi por mensagem de whatsapp a solicitação da diretora Rosangela Menezes
(Escola Núbia Lima do Nascimento) para abertura de chamado junto ao DTI para a instalação de
roteador e mini rack;
.
24.08.21 Enviei mensagem para Marco Garcia, responsável pela empresa GTI Interada Eireli,
cobrando providências sobre o segundo chamado da máquina da positivo, que apresenta defeito no
botão de ligar;
.
25.08.21 Chamado aberto para a secretaria da Escola Nubia Lima do Nascimento, sob número
6924, solicitando a instalação do roteador e mini rack;
.
26.08.21 Enviada através de mensagem de whatsapp para Sheila Carlinda Conceição, a
relação de todas as escolas da zona urbana e zona rural que possuíam laboratório de informática em
2012;
.
27.08.21 Solicitei por mensagem de whatsapp a Carlos Eduardo Sousa( DTI) a conﬁguração de
um switch de 16 portas, a pedido da diretora Silvania Ponciana Santos Oliveira Nascimento
(Escola
Municipal Senador Júlio César Leite);
.
27.08.21 Elânia Lucy ( chefe de departamento pedagógico da SEME) solicitou por ligação
telefônica a reserva do laboratório da Escola Municipal Senador Júlio César Leite, na terça-feira, dia
31.08.21, para formação com gestores sobre ﬂuência;
.

27.08.21 Reservei por ligação telefônica com a professora Mônica Alcântara a formação de
ﬂuência com gestores no laboratório da Escola Municipal Senador Júlio Cesar Leite, a pedido de Elânia
Lucy ( chefe de departamento pedagógico da SEME);
.
30.08.21 Chamado aberto para o laboratório de informática da Escola Municipal Senador Júlio
César Leite, sob número 6940, solicitando a veriﬁcação de CPU que está desligando;
.
30.08.21 Chamado aberto para a secretaria da Escola Municipal Maria Izabel Carvalho Nabuco
D'Ávila, sob número 6939, solicitando a instalação do medidor de internet do Programa Educação
Conectada.
.

SETEMBRO
O presente relatório tem como objetivo explanar as ações relativas ao mês supracitado, bem
como lidar com a ansiedade do retorno presencial. As escolas estão organizadas com marcadores e
distanciamento dentro do plano de retomada, do guia de orientação e das portarias locais e nacionais.
Os professores retornam com a imunização completa, respeitando as orientações da OMS –
Organização Mundial de Saúde no que concerne ao tempo previsto pós 2ª dose, garantia de
valorização da categoria como premissa da gestão atual em relação aos direitos de forma geral da
classe trabalhadora.
Neste mês, houve uma intensidade nas informações relativas às avaliações externas,
preparação para o dia SAEB, bem como gabaritos e atividades com descritores.
Diante desse contexto, as ações elencadas abaixo têm a participação direta de todos técnicos
deste departamento:
.
Reuniões do setor semanalmente, para alinhamento das ações pedagógicas, onde os técnicos
pedagógicos juntamente com a Secretária Municipal da Educação (Aurenitha Morgana Barreto
Menezes de Souza) e a Secretária Adjunta (Geane Conceição Carvalho), realizam uma análise dos
resultados alcançados na semana anterior e planejam as ações futuras para serem executadas.
.
Reunião com gestores e técnicos escolares, com a Secretária Municipal da Educação, a
Secretária Adjunta e os técnicos do Departamento Pedagógico onde foram repassadas orientações
gerais desde as questões pedagógicas, administrativas e ﬁnanceiras para o funcionamento adequado
de cada Unidade Escolar.
.
Elaboração do Protocolo Pedagógico de Retorno às aulas presenciais com o mote Eu e o outro
cuidando de nós. Este documento objetiva subsidiar o planejamento relativo às atividades
pedagógicas escolares da rede municipal na retomada às aulas presenciais, além de orientar acerca
da utilização das Atividades Pedagógicas Não PresenciaisAPNPs, para os estudantes que não
retornarem às aulas presencialmente, enfatizando a necessidade da redeﬁnição de estratégias do
processo pedagógico, com priorização dos objetivos de aprendizagem essenciais para cada ano.

.

AÇÕES ESPECÍFICAS POR DIRETORIA E COORDENAÇÃO

DIRETORIA DE CRECHE E EDUCAÇÃO INFANTIL
.
Ações executadas:
.
Reunião Formativa do PPP com Gestores das Creches em 24/09/2021;
.
Formação Primeiros Socorros para ADIs e Gestores de todas as Unidades de Ensino da
Rede Muncipal em 23/09/2021;
.
Visitas Técnicas Pedagógicas de 21/09 - 29/09/2021;
.
Reunião do Conselho Municipal da Pessoa com Deﬁciência em 28/09/2021.
.

·
·

DIRETORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL/ANOS INICIAIS
Ações executadas:
1Participação presencial nas reuniões do CONMEE _ Conselho Municipal de Educação de
Estância;
2Acompanhamento Pedagógico: Emídio de Paula, França, Humberto Ferreira, Fernando Lopes
e Pedro Soares;
3Envio de atividades pedagógicas via WhatsApp no grupo SEMEando – anos iniciais;
4Participação no Encontro Formativo do Programa Alfabetizar pra Valer;
5Orientação para adesão ao Tempo de Aprender;
6Live Independência Show – retratos da história local;
7Encontro Formativo programa Alfabetizar pra Valer – 1º anos e 2º anos;
8Encontro Formativo SAEB – 2º e 5º anos;
9Participação na reunião da Escola Ana Lima;
10Participação na Ação de Erradicação do Trabalho Infantil – Cidade Nova;
11Visita às escolas: Laura, Núbia, Maria Isabel, Júlio Leite;
12Participação no Encontro Formativo Programa Alfabetizar pra Valer – turma de 5 anos;
13Semana de Monitoramento Digital: Plataforma Moodle – professores de 1º e 2º anos;
14Orientação para Semana de aplicação da Avaliação de Fluência.
DIRETORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL/ ANOS FINAIS
.
Ações executadas:
.
As principais ações estiveram voltadas para a Live Tour Da Independência: Trilhando A História
Dos Desﬁles Cívicos Da Independência - Estância-SE, as “Olimpíadas Brasileiras de Literatura 2021”,
visitas técnicas, debates sobre a criação do Plano de Ação das provas do SAEB e SAESE, palestra em
parceria com a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo;
.
Inscrição Municipal das escolas do município na 7ª Olimpíada da Língua Portuguesa;
.
Criação da Comissão Municipal Avaliadora: os Técnicos Ana Paula Souto Martins Pinheiro,
Jairton Peterson Rodrigues dos Santos e João Batista Assunção foram escolhidos;
.

.
.

Avaliação dos trabalhos do município;
Postagem na Plataforma Nacional.
.
Reunião Pedagógica com a equipe de técnicos pedagógico onde elaborou-se o seguinte
cronograma de ações.
.
Período

Ações

08/09

Reunião com Professores do 2° ano (ensino fundamental) para elaboração de

Manhã/Tarde

atividades / avaliações de acordo com a matriz do simulado SAEB.
Levar sugestão de matrizes com foco nos descritores.

09/09

Reunião com Professores do 5° ano (ensino fundamental)para elaboração de

Tarde

atividades / avaliações de acordo com a matriz do simulado SAEB.
Levar sugestão de matrizes com foco nos descritores.

10/09

Reunião com Professores dos 9º anos para elaboração de atividades / avaliações

Manhã

de acordo com a matriz do simulado SAEB.
Levar sugestão de matrizes com foco nos descritores.

21/9 à 25/9

Resolução da Enquete do Ensino Fundamental Maior para elaboração do
Simulado em Rede.

04 à 29/10

Aplicação dos simulados (2°, 5° e 9°)

Simulado SAEB

Cada escola irá disponibilizar as cópias e fará a correção dos gabaritos.
A equipe pedagógica juntamente com os técnicos farão o acompanhamento (ver
cronograma) das aplicações nas unidades escolares

04/11

Aulão ao vivo com transmissão pelo youtube (Ginásio do João Nascimento)

Manhã e Tarde

A participação ao vivo será para os estudantes da semana de aula de acordo com
o grupo do rodízio semanal

Reunião com os Gestores e professores (realizada dia 10/09/2021) para debater sobre as avaliações
externas (SAESE e SAEB) e sua importância;
.
Ouvimos as angústias e indicações dos professores;
.
Dialogamos coletivamente sobre os processos de ações a serem desenvolvidos;
.
Foi deliberado com os professores: 1 – Mostrar o plano de ação decidido pela coletividade
técnica da SEME/Estância-SE; 2 – Pesquisa de descritores para fomentação do simulado em rede.
Este seria criado a partir da decisão do coletivo docente; 3 – Indicamos e partilhamos os descritores de
Português e Matemática, assim como os eixos de Ciências Humanas e Ciências da Natureza;
.
Participação no Ciclo de Palestras voltadas aos “400 Anos de Povoação de Estância-SE” com
abordagem sobre educação patrimonial de nossa cidade. (Indicação realizada pela Secretária
Aurenitha Morgana Barreto Menezes de Souza), em parceria com a Secretaria de Cultura e Turismo
participarmos.s da Seme , onde elaborou-se o seguinte cronograma de ações.

.
Visitas técnicas as escolas para observação e auxílio nos encaminhamentos pedagógicos,
onde foram observadas as APNPs, os diários de classe, as medidas de segurança relativas as
normativas de prevenção à Covid-19, houve diálogo com os gestores e ﬁzemos algumas indicações de
eventos e atividades que, pontualmente, estavam sendo promovidas pela SEME/Estância-SE e seus
parceiros.
DIRETORIA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
.
Ações executadas:
.
Participação na Live Tour da Independência: Trilhando A História Dos Desﬁles Cívicos de
Estância-SE.
.
Participação na Ação de Erradicação do Trabalho Infantil – Cidade Nova;
.
Acompanhamento da entrega das APNPs aos estudantes da EJA.
.
Diálogo com os gestores e técnicos das unidades que ofertam a EJA;
.
Esclarecimento de dúvidas e orientações presencialmente e via whatsApp.
.

DIRETORIA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL
.
Ações executadas:
.
Acompanhamento e suporte pedagógico nas Escolas Dayse Garcia (Madre), Maria Isabel
(sede), João Nascimento, Zarria Jasmin e Manoel Ferreira;
.
Reunião do Conselho Municipal da Pessoa com deﬁciência;
.
Elaboração e estruturação do material apresentado como sugestões de ações para o trabalho
socioemocional nas unidades escolares;
.
Reunião com a professora Márcia do IFS, projeto trilhas pedagógicas, na Escola Agrícola;
.
Análise documental para levantamento da necessidade de cuidadores;
.
Acompanhamento remoto com os professores do AEE e Psicopedagogas;
.
Organização dos trâmites para a formação: Atividades Adaptadas para alunos do AEE, com a
especialista Ana Paula Patente, fomentando a Inclusão na Prática.
.
Participação na Formação dos Primeiros Socorros, com o Corpo de Bombeiros.
.
Apresentação de cards informativos nas redes sociais.
.
Participação na ação da Política Integrada para Erradicação do Trabalho Infantil, realizada aos
domingos na Cidade Nova.
.

.
.

COORDENAÇÃO DE FORMAÇÃO
Ações executadas:

.
Leitura e estudo de textos, vídeos para planejamento e organização de material para
aprimoramento e aprofundamento da PHC;

.

Visita pedagógica nas unidades escolares;

.

Reunião com pessoal do IFS para discutir possibilidade de convênio;

.

Participação na reunião do Conselho do FUNDEB;

.

Participação em reuniões com técnicos da SEME;

.
Reunião deliberativa para formação com professores dos 1º e 2º anos (Programa Alfabetizar
pra Valer);
.

Participação em reunião com estudantes participantes do Protagonismo Juvenil.

ü DIRETORIA DE INSPEÇÃO E FUNCIONAMENTO DE ENSINO
ü Ações executadas:
.

No referido período foram realizadas, além das atividades rotineiras:
Realização de visitas técnicas para análise de diários do ano letivo de 2020 e
veriﬁcação da conformidade legal dos atos educacionais;
Expedição de documentos para ex alunos de escolas já paralisadas;
Participação da equipe em Ação de Erradicação do Trabalho Infantil, realizada
no Bairro Valter Cardozo Costa;
Readequação dos instrumentos de matrícula e diário de classe da Educação
Infantil, contemplando os campos de experiência e organizadores curriculares;
Articulação com gestores escolares, Diretoria de Sistemas e Coordenadores do
Departamento Pedagógico da SEME na elaboração da Etapa “Diagnóstico” no
PAR – Plano de Ações Articuladas;
Participação nas reuniões pedagógicas semanais, realizadas no Departamento
Pedagógico, colaborando com as pautas;
Elaboração, de forma articulada com Departamento Jurídico, da Portaria
236/2021/SEME, referente ao retorno das atividades educacionais no formato
presencial, nas Unidades Escolares componentes da Rede Municipal;
Orientações referentes ao Plano de Aplicação do PDDE juntos aos gestores;
Atendimento ao público externo que nos procuraram para expedição de
documentos de vida escolar, e outras atribuições correlatas e cotidianas.

SEDE DOS CONSELHOS MUNICIPAIS
.
Ações executadas:
.
Duas reuniões do CONMEE para:
.
Aprovação do processo de Autorização da Escola Pica-Pau Amarelo; Escola Manoel Ferreira e
Escola Pedro Soares;
.

.
Aprovação do processo de Reconhecimento da Escola Municipal Núbia Lima Nascimento;
.
Apresentação do Processo de Autorização da Escola Magistral da Rede Privada e da Escola de
Educação Infantil Tiradentes.
.
Uma reunião do FUNDEB para:
.
Análise das pastas do Fundeb; MDE e Salário Educação.
.
Atividades Cotidianas como:
.
Ofícios encaminhados à Secretaria de Educação, solicitados pelos três conselhos;
.
Recolhimento de assinaturas dos Conselheiros para os Pareceres das Escolas;
.
Orientação dos Processos de Autorização das escolas Tiradentes, Magistral, Azarias, Jesus de
Nazaré, Dr Humberto da Silveira Ferreira;
.
Cobrança às escolas que receberam pastas para montagem dos processos de Autorização em
2021 e não providenciaram até presente data.
.

Outras atividades correlatas:
ü
Orientação à Escola Menino Jesus (rede privada) para montagem do Processo de Autorização;
ü
Levantamento dos Decretos e Leis das escolas (atualização);
ü
Consultas via contato por telefone, zap e mail orientando os gestores sobre os processos de
credenciamento e autorização;
ü
Recebimento e orientações dos processos para autorização e reconhecimento das Escolas;
ü
Solicitação em ofício de regulamentação de Leis junto a Procuradoria das creches que não
estão regulamentadas no CONMEE;
ü
Fazer registros mensal das reuniões através de Atas dos Conselhos: CONMEE, FUNDEB e
CAE;
ü
Atualização de Resoluções aprovadas para o setor da inspeção escolar.
.
PROJETO PILOTO DE ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO SEMANAL
.
Ações executadas:
Técnica Pedagógica da SEME - Ana Paula Souto Martins Pinheiro
Escola Municipal Senadora Maria do Carmo
.
06 e 08/09/2021 - Análise sobre o percentual de alunos conforme a capacidade de cada
unidade.
.
13/ e 15/09/2021 - Debate ( reunião presencial) retorno das aulas presencial.
.
20 e 22/09/2021 - Acolhida dos estudantes ao retorno presencial e acompanhamento da
entrega das APNPs ( V BLOCO);
.
27 e 29/09/2021 - Análise do quantitativo de alunos que retornaram;
.
Avaliação de ﬂuência;
.
Acompanhamento do preenchimento do portfólio e dos diários.
.
Diálogo sobre o tema para Projeto Pedagógico em Rede – 2º semestre.

Escola Municipal José Barbosa dos Santos
ü
02/09/2021- Análise sobre o percentual de alunos conforme a capacidade de cada unidade;
ü
09/09/2021 - Debate ( reunião presencial) retorno das aulas presencial;
ü
14 e 16/09/2021 - Estudo sobre a aplicação da Fluência;
ü
21/09 e 23/09 - Acolhida e sensibilização dos estudantes no retorno às aulas presenciais;
ü
Acompanhamento da entrega das APNPs ( V BLOCO);
ü
28/09 e 30/09/2021- Análise do quantitativo de alunos que retornaram;
ü
Avaliação de ﬂuência;
ü
Diálogo sobre o tema para projeto pedagógico em rede – 2º semestre.
ü
Dia 02/09/21- Participação na reunião com a professora Márcia do IFS na Escola Municipal
Antônio Carlos Valadares (Colégio Agrícola).
Técnica Pedagógica da SEME - Izabel Cristina dos Santos Blinoﬁ
Escola Municipal José Artêmio Barreto
.
Nos dias 09/09/21- 14/09/21- 16/09/21- 20/09/21- 21/09/21- 22/09/21- 23/09/21-28/09/21 e
30/09/21 - foram realizadas visitas técnicas pedagógicas na Escola Municipal José Artêmio Barreto
onde foram veriﬁcadas na parte pedagógica o preenchimento da planilha de acompanhamento da
entrega do Bloco das APNPs (V bloco), o preenchimento do portfólio e dos diários, foi discutido o
alinhamento das ações para o retorno às aulas presenciais, foi realizada o orientação ao gestor sobre a
aplicação da Fluência, bem como o acompanhamento da mesma, a qual foi realizada dia 28/09/21
nessa referida Unidade Escolar.
Escola Municipal Ana Lima Santos Aquino
.
Dias 13/09/21-15/09/21 - Foram realizadas visitas técnicas pedagógicas na Escola Municipal
Ana Lima Santos Aquino onde foram veriﬁcadas na parte pedagógica o preenchimento da planilha de
acompanhamento da entrega do Bloco das APNPS, o preenchimento do portfólio, diários e
alinhamento das ações para o retorno às aulas presenciais.
Conselho Municipal dos Direitos e Proteção ao Idoso
.
Nos dias 01/09/21 e 27/09/21 ocorreram reuniões no CMDPI.
.
Dia 02/09/21- Participação na reunião com a professora Márcia do IFS na Escola Municipal
Antônio Carlos Valadares (Colégio Agrícola).
.
COORDENAÇÃO DO BUSCA ATIVA E FICAI
.
Ações executadas:
§ Orientação aos gestores escolares acerca da identiﬁcação e resolução dos casos
dos estudantes que apresentam ausência ou não retirada das APNPS;
§ Orientação e acompanhamento pedagógico das Unidades de ensino, Escola
Municipal Eleonora Leite Pereira e Escola Municipal Virgílio Oliveira Lima, acerca
das demandas semanais e mensais da Seme;

§
§
§

§

§
§
§

.
.

Participação na gravação da Proposta do Desﬁle Cívico Virtual, entrevistando
uma representante das Escolas particulares do município;
Diálogo com Técnico João Batista e a Diretora Pedagógica Elânia Lucy com o
objetivo de articular parceiros para as ações aos domingos na Cidade Nova;
Organização e participação nas atividades da praça da PEC na Cidade Nova, com
crianças e adolescentes em situação de risco (Trabalho Infantil). Durante a
semana foi elaborada atividades/oﬁcinas de fotograﬁa, pintura e esporte que
foram desenvolvidas no domingo dia 19/09/2021;
Encaminhamento de ofício e adesão Selo Unicef, iniciativa do Fundo das Nações
Unidas para a Infância (UNICEF) para estimular e reconhecer avanços reais e
positivos na promoção, realização e garantia dos direitos de crianças e
adolescentes nos municípios;
Participação e acompanhamento em reuniões online e em Live sobre o
SeloUnicef em Sergipe;
Vista Técnica a Escola Municipal Maria Izabel Nabuco D'Ávila em parceria com a
Técnica Patrícia Aragão para acompanhamento dos portfólios e APNPs;
Reunião com o Técnico Pedagógico João Batista e o Educador Social do esporte
Carlos da Assistência Social para alinhamento das ações na PEC do domingo do
mês de outubro.

COORDENAÇÃO DO LAB INSPIRAÇÃO
Ações executadas:
þ Visita com a diretora de Educação Especial ( Patrícia Aragão) à Escola Municipal de Educação
Infantil Dayse de Oliveira;
þ Criação da esboço referente a trilha turística/pedagógica de Estância;
þ Reunião para organização das ações do PETI e Secretaria de Turismo;
þ Participação na reunião de alinhamento e leitura da portaria referente ao retorno às aulas
presenciais;
þ Oﬁcina de Boas vindas aos professores da Escola Municipal Laura Cardozo Costa;
þ Visita com o diretor de Anos Finais (Genilson Ferreira) à Escola Municipal Professor Dorijan dos
Santos;
þ Construção de recursos didáticos para serem trabalhados com crianças e adolescentes
presentes na PEC da Cidade Nova aos domingos, sendo que esta ação é referente à Política
Integrada para Erradicação do Trabalho Infantil.
þ Preparação de painéis dos aniversários de Rosa Ramalho, Genilson Ferreira e Rosecleide
Araújo;
þ Entrega à direção pedagógica do Projeto Salas de Leitura corrigido;
þ Apresentação das sugestões de ações para o projeto Gestão da Gente;
þ Visita às Escolas de Educação Infantil Marocas Monteiro e Tiradentes com as Diretoras de
Educação infantil (Karla Patrícia) e da Educação Especial (Patrícia Aragão).

NÚCLEO DE AVALIAÇÃO, PESQUISA E ESTATÍSTICA- NAPE
.
Ações executadas:
.
Participação na gravação da Live Tour da Independência: Trilhando A História dos Desﬁles
Cívicos da Independência - Estância-SE;
.
Participação na reunião na Escola Municipal Antônio Carlos Valadares, com a Profa. Márcia do
IFS, que abordou o Projeto Ecoturismo e Sustentabilidade;
.
Visita Pedagógica a Escola Municipal Manoel Ferreira;
.
Participação no alinhamento com Carlos, Educador Social a respeito de ações para o público do
PETI;
.
Visita ao Escola Municipal Zarria Gabriel Jasmim sobre o Programa Brasil na Escola -PBE;
.
Participação na reunião do Programa Brasil na Escola – PBE, via zoom;
.
Realização de reunião com os aplicadores da Avaliação de Fluência e coordenação da
aplicação da Avaliação de Fluência;
.
Presença na Ação com as crianças e adolescente do PETI, Cidade Nova;
.
Visita Técnica Pedagógica nas escolas Cremildes Freire e Manoel Ferreira;
.
Arrumação seguindo os protocolos de biossegurança da Escola de Educação Infantil Daisy
Garcia;
.
Construção dos gráﬁcos do balanço do 1º semestre de entrega das APNPs;
. Participação na Reunião com os Secretários Municipais de Educação na DRE1.
.

OUTUBRO
O presente relatório tem como objetivo explanar as ações relativas ao mês supracitado, bem
como explicitar sobre a continuidade das atividades presenciais sem casos positivos de estudantes
para covid-19. É provável que o cumprimento de todo protocolo de biossegurança da rede tem
assegurado a continuidade. Ainda em relação ao momento pandêmico, segue a vacinação para
estudantes acima de 12 anos, face o respeito da gestão com seus munícipes.
Um mês festivo com comemoração ao dia das crianças, ao dia do professor, com informações
aos familiares do outubro rosa e muito trabalho pedagógico e de Busca Ativa para realização das
atividades externas, SAESE e SAEB.
Diante desse contexto, as ações elencadas abaixo têm a participação direta dos técnicos deste
departamento:
.
Reuniões do setor semanalmente, para alinhamento das ações pedagógicas, onde os técnicos
pedagógicos juntamente com a Secretária Municipal da Educação (Aurenitha Morgana Barreto
Menezes de Souza) e a Secretária Adjunta (Geane Conceição Carvalho), realizam uma análise dos
resultados alcançados na semana anterior e planejam as ações futuras para serem executadas.
.
Reunião com gestores e técnicos escolares, com a Secretária Municipal da Educação, a
Secretária Adjunta e os técnicos do Departamento Pedagógico onde foram repassadas orientações
gerais desde as questões pedagógicas, administrativas e ﬁnanceiras para o funcionamento adequado
de cada Unidade Escolar.

.
.
.

ü
ü
ü

AÇÕES ESPECÍFICAS POR DIRETORIA E COORDENAÇÃO
DIRETORIA DE CRECHE E EDUCAÇÃO INFANTIL
Ações executadas:
Oﬁcina: Atividades Adaptadas para Estudantes do AEE – SEME;
Protagonismo Juvenil;
De 18 de outubro à 27 de outubro aplicação das avaliações do SAESE.

ü
DIRETORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL/ANOS INICIAIS
ü Ações executadas:
. Visita técnica do CONMEE em duas unidades escolares: E.M. Tiradentes e Colégio Magistral;
.
Participação presencial nas reuniões do CONMEE _ Conselho Municipal de Educação de
Estância;
. Acompanhamento Pedagógico: Emídio de Paula, França, Humberto Ferreira, Fernando Lopes e
Pedro Soares;
. Visita pedagógica: Júlio Leite e Maria Isabel;
. Distribuição de simulados para aplicação em rede como treino para SAESE/SAEB;
.
Envio de atividades pedagógicas via WhatsApp no grupo SEMEando – anos iniciais;
.
Participação no Encontro Formativo SEDUC- Programa Alfabetizar pra Valer;
.
Reunião Virtual com foco no Tempo de Aprender;
.
Encontro Formativo programa Alfabetizar pra Valer – turma de 5 anos;
.
Participação na Ação de Erradicação do Trabalho Infantil – Cidade Nova, alusiva ao Dia das
Crianças;
.
Participação no Encontro Formativo Programa Alfabetizar pra Valer – turma de 5 anos;
.
Monitoramento Digital: Plataforma Moodle – professores de 1º e 2º anos, com a temática de
leitura;
.
Participação no Projeto Gestão da Gente;
.
Participação no Encontro Presencial do Protagonismo Juvenil;
.
Confraternização do Dia do Servidor Público;
.
Jogos de Confraternização.
.
DIRETORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL/ ANOS FINAIS
.
Ações executadas:
.
As principais ações estiveram voltadas para as visitas técnicas, Formação com a SEDUC-SE
“Porthema e Mathema”, “Ação da Gente”, simulado e execução das provas do SAESE e SAEB,
Protagonismo Juvenil.
.
Visitas técnicas realizadas na Escola Municipal Núbia Lima Nascimento, Escola Municipal
Antônio Carlos Valadares (Agrícola), Escola Municipal Artêmio Barreto; na
Escola Municipal Joaquina de Souza: conversas com a equipe diretiva e pedagógica da
escola. Normativas de prevenção a Covid 19. Solicitações de Histórico da Escola,

Projeto Pedagógico em Rede, alcance do V Bloco. Lembranças sobre os simulados e as
avaliações do SAESE e SAEB; felicitações a Gestora Iveta pelo seu aniversário.
.
PROTAGONISMO JUVENIL
- Solicitação aos Gestores do nome dos 4 estudantes.
- Parceria com o NUCA e NAPE.
- Fomentação das listas de presença do evento do dia 23.
- Conversa em redes sociais com estudantes para envolvimento dos mesmos.
- Convite a estudante de medicina Tassiana Lisboa Vieira da Silva.
- Solicitação aos gestores para transporte de estudantes para evento do dia 23.
PROGRAMAÇÃO DO EVENTO DO DIA 23 DE OUTUBRO
.
8h – Acolhida (Lanche)
.
8h30 – Abertura (Fala das Secretárias)
.
9h – Dinâmica de Apresentação
.
9h30 – Palestra com Tassiana Lisboa Vieira da Silva (estudante de Medicina-UFS, membro da
“Coalizão Covid 19: soroprevalência da população de vulneráveis”). *Tema: Ações de Educação em
Saúde em tempos de pandemia. *
.
10h – Divulgação SAESE E SAEB (NAPE) / Lançamento do NUCA (Técnico João Batista)
.
10h30 – Encaminhamentos das Ações nas escolas
.
11h – Encerramento.
.
.

.
.
.

.

DIRETORIA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
Ações executadas:
Participação na Ação de Erradicação do Trabalho Infantil – Cidade Nova;
Acompanhamento da entrega das APNPs aos estudantes da EJA.
Diálogo com os gestores e técnicos das unidades que ofertam a EJA;
Esclarecimento de dúvidas e orientações presencialmente e via whatsApp.

DIRETORIA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL
.
Ações executadas:
o
Visitas como membro do CAE nas escolas: Joaquina de Souza, França, Artêmio, Manoel
Ferreira, Fernando Lopes, Laura Costa, Núbia Lima, Dorijan dos Santos, Nilson Socorro;
o
Participação do projeto desenvolvido aos domingos na Cidade Nova, sobre Erradicação do
Trabalho Infantil;
o
Acompanhamento remoto com os professores do AEE e Psicopedagogas;
o
Participação na formação: Atividades Adaptadas para alunos do AEE, com a especialista Ana
Paula Patente, da Inclusão na Prática;
o
Produção de cards informativos partilhados em grupos dos proﬁssionais da rede e, em mídias
digitais com a ﬁnalidade de ampliar e conscientizar sobre as diretrizes de uma educação na
perspectiva da educação inclusiva;
.

o
Visitas as Escolas Azarias Santos, Júlio Leite, Maria Isabel, Maria do Carmo com objetivo de
mobilização para o SAESE;
o
Participação na Gestão da Gente com a sala das Emoções objetivando desenvolver a Escuta
Qualiﬁcada;
o
Diálogo com a Gestora da Escola Ana Lima para suporte técnico pedagógico; Pontuações
especíﬁcas das demandas e encaminhamentos num trabalho colaborativo para efetivação da inclusão
escolar;
o
Participação no Protagonismo Juvenil;
o
Participação da Aplicação do SAESE.
.
.

COORDENAÇÃO DE FORMAÇÃO
Ações executadas:
þ Leitura e estudo de textos, vídeos para planejamento, organização e sistematização da
formação;
þ Visita pedagógica nas unidades escolares;
þ Encontro de Formação com professores das séries iniciais;
þ Reunião com professores das séries inicias para tratativa relacionada ao SAEB.
ü DIRETORIA DE INSPEÇÃO E FUNCIONAMENTO DE ENSINO
ü Ações executadas:

.
O referido Departamento é responsável por orientar as equipes escolares nos procedimentos
administrativos e uso de instrumentais cotidianos (matrículas, atas, expedição de documentos, diários
de classe), entre outros instrumentais necessários à organização e registro do ﬂuxo escolar.
.

No referido período foram realizadas, além das atividades rotineiras:

.
Realização de visitas técnicas para análise de diários do ano letivo de 2021 e veriﬁcação da
conformidade legal dos atos educacionais;
.

Expedição de documentos para ex alunos de escolas já paralisadas;

.
Participação da equipe em Ação de Erradicação do Trabalho Infantil, realizada no Bairro Valter
Cardozo Costa;
.
Readequação dos instrumentos de matrícula e diário de classe da Educação Infantil,
contemplando os campos de experiência e organizadores curriculares;

.
Participação nas reuniões pedagógicas semanais, realizadas no Departamento Pedagógico,
colaborando com as pautas;
.
Reunião com gestores das unidades escolares: Maria Isabel Carvalho Nabuco D'àvila e Dr.
Humberto da Silveira Ferreira, com a ﬁnalidade de deﬁnir as atribuições dos envolvidos no processo de
extinção das atividades do anexo da escola Maria Isabel e Implantação do ensino fundamental anos
ﬁnais da escola DR. Humberto Ferreira;
.

Elaboração da primeira versão do calendário escolar ano letivo 202;

.

Orientações referentes ao Plano de Aplicação do PDDE juntos aos gestores;

.
Atendimento ao público externo que nos procuraram para expedição de documentos de vida
escolar, e outras atribuições correlatas e cotidianas.
SEDE DOS CONSELHOS MUNICIPAIS
.
Ações executadas:
.
A sede dos Conselhos manteve seu funcionamento presencial nos dias de segunda a sexta e
as principais ações realizadas pela equipe técnica foram:
.

1.
Reuniões do CONMEE;
2.
Aprovação dos processos de Autorização e credenciamento da escola da rede privada Colégio
Magistral e Renovação de Autorização da Educação Infantil da Escola Tiradentes;
3.
Apresentação do processo de Autorização das Escolas Municipais: Dr. Humberto da S. Ferreira;
Escola Professor Azarias Santos e Escola Marocas Monteiro;
4.
Uma Reunião do FUNDEB;
5.
Análise das pastas do Fundeb; MDE e Salário Educação;
6.
Uma Reunião do CAE;
7.
Apresentação do Regimento aos novos Conselheiros para análise e mudanças necessária;
8.
Conferência das Pastas do Movimento Merenda do mês de Setembro.
9.
Plano de Ação para 2021.
10.
Cronograma de Visitas às Escolas da Rede Municipal.
.
.
.
.
.
.
2021;

Atividades Cotidianas como:
Ofícios encaminhados à Secretaria de Educação, solicitados pelos três conselho;
Encaminhamento de resolução para Homologação do procedimento para o Retorno das aulas;
Apreciação do Protocolo enviado pela SEME;
Encaminhamento de documentos e Atas do CAE à SEME para envio ao FNDE;
Cobrança às escolas que receberam pastas para montagem dos processos de Autorização em

.

Organização do Transporte para visitas do CAE e CONMEE.

.
Outras atividades correlatas;
.
Orientação à Escola Menino Jesus (rede privada) para montagem do Processo de Autorização;
.
Consultas via contato por telefone, zap e mail orientando os gestores sobre os processos de
credenciamento e autorização;
.
Recebimento e orientações dos processos para autorização e reconhecimento das Escolas;
.
Fazer registros mensal das reuniões através de Atas dos Conselhos: CONMEE, FUNDEB e
CAE;
.
Reunião com a equipe Técnica do Maria Isabel e Dr. Humberto S. Ferreira para reformular os
documentos para o remanejamento.
PROJETO PILOTO DE ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO SEMANAL
.
Ações executadas:
Técnica Pedagógica da SEME - Ana Paula Souto Martins Pinheiro
Escola Municipal Senadora Maria do Carmo
.
04 e 06/10- Sensibilização dos estudantes na resolução das atividades pedagógicas não
presenciais; ligação para família – sensibilizando para aplicação do SAESE;
.
11 e 13/10- Debate - reunião presencial com equipe docente, visando entender a participação
da família no processo de ensino/aprendizagem;
.
18 e 20/10- Acompanhamento da entrega das APNPs( VI BLOCO);
.
25 e 27/10- Análise do quantitativo de alunos que retornaram;
Acompanhamento do
preenchimento do portfólio e dos diários; ﬁnalização das ações a serem desenvolvidas no projeto
pedagógico em rede – 2º semestre.
Escola Municipal José Barbosa dos Santos
.
07/10- Sensibilização dos estudantes na resolução das atividades pedagógicas não
presenciais; ligação para família – sensibilizando para aplicação do SAESE;
.
12/10 e 14/10- Semana da criança – atividades lúdicas orientadas respeitando distanciamento
social.
.
19/10- Debate - reunião presencial com equipe docente, visando entender a participação da
família no processo de ensino/aprendizagem.
.
28/10- Sensibilização dos estudantes na resolução das atividades pedagógicas não
presenciais; acompanhamento da entrega das APNPs( VI BLOCO); análise do quantitativo de alunos
que estão envolvidos ativamente no processo de aprendizagem; diálogo com os professores sobre o
tema para projeto pedagógico em rede – 2º semestre.
.
Outras atividades
105/10 - reunião pedagógica da SEME têm ocorrido em dias alternados de acordo com as
necessidades que surgem do Setor Pedagógico e ou Secretaria.
.

123-

06/10 – reunião pedagógica com gestores.
05, 06, 13 e 15/10 – Evento virtual AEE
19/10 a 26/10 – Aplicação SAESE

4-

17/10- Ação PEC – Política Integrada para Erradicação do Trabalho Infantil.

Técnica Pedagógica da SEME - Izabel Cristina dos Santos Blinoﬁ
.
Escola Municipal José Artêmio Barreto
.
Escola Municipal Ana Lima Santos Aquino
.
Conselho Municipal dos Direitos e Proteção ao Idoso
.
Participação na Reunião Pedagógica- As reuniões pedagógicas da SEME têm ocorrido em
dias alternados de acordo com as necessidades advindas do Setor Pedagógico e ou Secretaria;
durante o referido mês a reunião pedagógica da SEME ocorreu no dia 05/10/21 onde os técnicos de
cada modalidade apresentaram as ações da semana anterior e foi analisado o quantitativo de alunos
que retornaram; o acompanhamento da entrega das APNPs ( VI BLOCO); a Política Integrada para
erradicação do Trabalho Infantil; a campanha de Mobilização para as Avaliações Externas SAESE e
SAEB;
.
Dia: 01/10/21- Entrevistas na Rádio Mar Azul ( Programa Mar Azul em Debate e Programa
Microfonia)enquanto presidente do CMDPI(Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa).
.
Participação no Evento na PEC da Cidade Nova sobre o Dia Internacional do Idoso. *Dias
05/10/21 , 06/10/21,18/10/21 e 19/10/21- Curso on line: Atividades adaptadas para alunos do AEE
com Ana Paula Patente do Inclusão na prática;
.
Dia : 17/10/21- Ação na Cidade Nova ( Política Integrada para Erradicação do Trabalho Infantil;
.
Nos dias 04/10/21- 07/10/21 - 11/10/21-14/10/21- foram realizadas visitas técnicas
pedagógicas na Escola Municipal José Artêmio Barreto onde foram veriﬁcadas na parte pedagógica e
preenchida a planilha de acompanhamento da entrega do Bloco das APNPs(VI bloco), o
preenchimento do portifólio e diários;
.
De 19/10/21 a 26/10/21 – Aplicação da Avaliação do SAESE nos municípios de Santa Luzia,
Indiaroba Estância e Arauá;
.
No dia 26/10/21 - Reunião no CMDPI (Conselho Municipal dos Direitos e Proteção ao Idoso).
.
.

COORDENAÇÃO DO BUSCA ATIVA E FICAI
Ações executadas:

.
Orientação aos gestores escolares acerca da identiﬁcação e resolução dos casos dos
estudantes que apresentam ausência ou não retirada das APNPS;

.
Orientação e acompanhamento pedagógico das Unidades de ensino, Escola Municipal
Eleonora Leite Pereira e Escola Municipal Virgílio Oliveira Lima, acerca das demandas semanais e
mensais da Seme;
.
Organização e participação nas atividades da praça da Pec Cidade Nova17/10/2021, no mês de
outubro foram desenvolvidas atividades lúdicas (Caixa surpresa, Correio elegante, Pescaria, Rabo do
Burro, Alvo na lata), com o objetivo de proporcionar atividades e lanches diferenciados no mês da
criança;
.
Participação na formação e Aplicação do SAESE- Sistema de Avaliação da Educação do
Estado de Sergipe nas escolas dos municípios da DR01;
.
Participação no curso de aperfeiçoamento do AEE;
.
Capacitação em Recife, Pernambuco, 25 a 29/10/2021. Capacitação realizada pelo Grupo
Farol Eventos, uma capacitação com membros do Conselho Municipal da Assistência Social, com o
objetivo de ampliar a compreensão do papel do conselho no acompanhamento dos recursos e fundos
municipais. Tema: Capacitação da Nova Gestão nos Programas do Governo Federal, Cadúnico,
Programa Bolsa Família e Instrumentos de Planejamento em PPA, LOA e LDO.
.
COORDENAÇÃO DO LAB INSPIRAÇÃO
.
Ações executadas:
.
Início das aulas de História na escola Municipal Zarria Gabriel Jasmim;
.
Participação como aplicador no Sistema de Avaliação Básica de Sergipe (SAESE);
.
Participação no Projeto Ações estratégicas de Erradicação do Trabalho Infantil com a presença
da Lira Carlos Gomes;
Participação no Projeto Ações estratégicas de Erradicação do Trabalho Infantil com a presença
da SEME;
.
Preparação de painel de aniversário de Rosana;
.
Participação no Projeto Gestão da Gente na Escola Municipal Joaquina De Souza;
.

Apresentação Núcleo de Cidadania do Adolescente do Selo Unicef na reunião de Protagonismo
Juvenil.
.

NÚCLEO DE AVALIAÇÃO, PESQUISA E ESTATÍSTICA- NAPE
.
Ações executadas:
ü
Participação na reunião com os técnicos.
ü
Participação na reunião do CAED.
ü
Participação no curso de Educação Inclusiva- Ana Paula Patente.
ü
Finalização da logística de aplicação da Avaliação de Fluência, a companhamento do download
das atas de aplicação.
ü
Coordenação do EnCCEja – PPL (Pessoas Privadas de Liberdade).
ü
Presença na Ação com as crianças do PETI, Cidade Nova.
.

.
Orientação e acompanhamento pedagógico das Unidades de ensino, Escola Municipal
Eleonora Leite Pereira e Escola Municipal Virgílio Oliveira Lima, acerca das demandas semanais e
mensais da Seme;
.
Organização e participação nas atividades da praça da Pec Cidade Nova17/10/2021, no mês de
outubro foram desenvolvidas atividades lúdicas (Caixa surpresa, Correio elegante, Pescaria, Rabo do
Burro, Alvo na lata), com o objetivo de proporcionar atividades e lanches diferenciados no mês da
criança;
.
Participação na formação e Aplicação do SAESE- Sistema de Avaliação da Educação do
Estado de Sergipe nas escolas dos municípios da DR01;
.
Participação no curso de aperfeiçoamento do AEE;
.
Capacitação em Recife, Pernambuco, 25 a 29/10/2021. Capacitação realizada pelo Grupo
Farol Eventos, uma capacitação com membros do Conselho Municipal da Assistência Social, com o
objetivo de ampliar a compreensão do papel do conselho no acompanhamento dos recursos e fundos
municipais. Tema: Capacitação da Nova Gestão nos Programas do Governo Federal, Cadúnico,
Programa Bolsa Família e Instrumentos de Planejamento em PPA, LOA e LDO.
.
COORDENAÇÃO DO LAB INSPIRAÇÃO
.
Ações executadas:
.
Início das aulas de História na escola Municipal Zarria Gabriel Jasmim;
.
Participação como aplicador no Sistema de Avaliação Básica de Sergipe (SAESE);
.
Participação no Projeto Ações estratégicas de Erradicação do Trabalho Infantil com a presença
da Lira Carlos Gomes;
Participação no Projeto Ações estratégicas de Erradicação do Trabalho Infantil com a presença
da SEME;
.
Preparação de painel de aniversário de Rosana;
.
Participação no Projeto Gestão da Gente na Escola Municipal Joaquina De Souza;
.

Apresentação Núcleo de Cidadania do Adolescente do Selo Unicef na reunião de Protagonismo
Juvenil.
.

NÚCLEO DE AVALIAÇÃO, PESQUISA E ESTATÍSTICA- NAPE
.
Ações executadas:
ü
Participação na reunião com os técnicos.
ü
Participação na reunião do CAED.
ü
Participação no curso de Educação Inclusiva- Ana Paula Patente.
ü
Finalização da logística de aplicação da Avaliação de Fluência, a companhamento do download
das atas de aplicação.
ü
Coordenação do EnCCEja – PPL (Pessoas Privadas de Liberdade).
ü
Presença na Ação com as crianças do PETI, Cidade Nova.
.

ü
ü
ü
ü
ü

Participação na ação com os Protagonistas Juvenis-fala sobre as avaliações externas.
Participação no café da manhã do dia do Servidor e na tarde de jogos alusivos ao mesmo.
Captação das informações sobre a APNP, 6º bloco.
Mobilização para a aplicação do SAESE/SAEB (cartas, carros de som, card´s).
Coordenação da aplicação logistíca do SAESE.

ü NÚCLEO DE TECNOLOGIA EDUCACIONAL
ü Ações executadas:
§ 01.10.21 Chamado aberto para a Escola Senador Júlio César Leite, para a sala de
AEE, sob número 7093, a pedido da gestora Silvania Ponciana Santos Oliveira
Nascimento, solicitando a instalação de computadores, lousa eletrônica,
cabeamento e clipagem.
.
01.10.21 Chamado aberto para o laboratório de informática da Escola Núbia Lima do
Nascimento, sob número 7098, a pedido da professora articuladora Joseane Dias, para veriﬁcar o
projetor interativo.
.
01.10.21 Chamado aberto para o laboratório de informática da Escola Municipal Senador Júlio
César Leite, sob número 7099, a pedido da diretora Silvania Ponciana Santos Oliveira Nascimento.
.
01.10.21 Chamado aberto para o laboratório de informática da Escola Municipal Senador Júlio
César Leite, sob número 7100, pois computador número 12 do chamado 7021 voltou a apresentar o
mesmo problema.
.
03.10.21 Alinhamento da formação básica com as professoras articuladoras do Maria Izabel (
Maria Heliana Reis e Gildeci Lima de França ).
.
04.10.21 Chamado aberto para o laboratório de informática da Escola Municipal Senador Júlio
César Leite, sob número 7112, pois computador número 12 do chamados 7021 e 7100 voltou a
apresentar o mesmo problema.
.
05.10.21 Cobrança a Rogério ( responsável pelo setor de licitação da GTI integrada), por
mensagem de whatsapp, sobre a abertura do chamado da positivo, para as duas cpus que
apresentaram problemas no botão ligar ;
.
07.10.21 Agendamento do laboratório para o dia 14.10.21, nos turnos matutino e vespertino
para os professores dos 1° e 2° anos da rede, para formação do Programa Alfabetizar para Valer,
solicitado por Emanuela Wanus, por mensagem de whatsapp;
.
08.10.21 Chamado aberto para o laboratório de informática da Escola Municipal Senador Júlio
César Leite, sob número 7129, solicitando a instalação de webcam;
.
11.10.21 Organização do roteiro e frequência da formação para uso das ferramentas digitais;
.
13.10.21 Organização dos horários das turmas para a formação para o uso de ferramentas
digitais, a partir do recebimento das inscrições via questionário do forms;
.
14.10.21 Cobrança ao dono da empresa GTI informática, Marco Garcia, por mensagem de
whatsapp sobre o computador que apresentou problema dia 11.01.21, foi cobrada a substituição da
máquina, visto que a positivo já compareceu, o DTI por duas vezes e a máquina apresenta o mesmo
problema;

15.10.21 Envio de mensagens por aplicativo de whatsapp para os cursistas inscritos na
formação para uso de ferramentas digitais;
.
18.10.21 Alinhamento da formação com as professoras Eraldina, Mônica, Rita, Regina e
Joseane por ligação telefônica;
.
18.10.21 Formação para uso de ferramentas digitais, no turno vespertino, sob a orientação das
professoras articuladoras-formadoras Valeria Vieira Andrade Barreto e Eraldina Santos Sirqueira
Ribeiro, com a participação de: Elisângela Marques Pinto, Iraneuma Mauricio
Santos, Maria Isabel Gomes Cruz, Joana Andrade Alves Santos, Naiza Daniel dos Santos,
Maria Izabel Correia dos Santos e Maria do Carmo Andrade Lima;
.
18.10.21 Envio das atividades à distância para os cursistas do turno vespertino através de lista
de transmissão do whatsApp;
.

19.10.21 Formação para uso de ferramentas digitais, no turno matutino, sob a orientação das
professoras articuladoras-formadoras Mônica Alcântara Ferreira Santos e Eraldina Santos Sirqueira
Ribeiro, com a participação de: Edilma Viana dos Santos e Maria Cristiane Santos Araújo de Andrade;
.
19.10.21 Envio das atividades à distância para os cursistas do turno matutino através de lista de
transmissão do whatsApp;
.
20.10.21 Formação para uso de ferramentas digitais, no turno matutino, sob a orientação das
professoras articuladoras-formadoras Rita de Cássia Paiva dos Santos Silva e Regina Celia Souza
Lima, com a participação de: Manoel Messias Melo, Rosângela Menezes Alves do Nascimento;
.
20.10.21 Envio das atividades à distância para os cursistas do turno matutino através de lista de
transmissão do whatsApp;
.
20.10.21 Formação para uso de ferramentas digitais, no turno vespertino, sob a orientação das
professoras articuladoras-formadoras Joseane Dias e Valeria Vieira Andrade Barreto, com a
participação de: Jaqueline Santos Tavares, Maria Aidil Cardoso, Mariana Cardoso de Barros, Josefa
Dolores Carvalho Santos e Rosangela Vilanova Ribeiro da Silva;
.
20.10.21 Envio das atividades à distância para os cursistas do turno vespertino através de lista
de transmissão do whatsApp;
.
21.10.21 Formação para uso de ferramentas digitais, no turno vespertino, sob a orientação das
professoras articuladoras-formadoras Eraldina Santos Sirqueira Ribeiro e Valeria Vieira Andrade
Barreto, com a participação de: Ana Lucia Silveira de Lima, Marinalva Santos Rocha Silva, Silvânia
Martins Lima, Maria Conceição Sousa Oliveira;
.
21.10.21 Envio das atividades à distância para os cursistas do turno vespertino através de lista
de transmissão do whatsApp;
.
21.10.21 Compartilhamento de informações e fotos da formação em uso de ferramentas digitais
com Pisca Junior (jornalista responsável pela pasta da comunicação da SEME) para divulgação nas
redes sociais da Prefeitura Municipal de Estância;
.
21.10.21 Chamado aberto para o laboratório de informática da Escola Municipal Núbia Lima do
Nascimento, a pedido da professora articuladora Rita Paiva, sob número 7172, solicitando o conserto
de quatro CPU's que não ligam. Obs: pede também um retorno para a CPU que foi levada;
.

21.10.21 Criação e compartilhamento no grupo de whatsapp dos professores articuladores da
tabela de controle de frequência e das atividades realizadas à distância sobre a formação em uso de
ferramentas digitais;
.

22 .10.21 Organização do roteiro de trabalho para a semana de 25 a 28 de outubro da formação
sobre o isso de ferramentas digitais;
.
24.10.21 Finalização do roteiro de trabalho da semana de 25 a 28 de outubro e
compartilhamento no grupo de whatsapp dos articuladores;
.
25.10.21 Preenchimento do instrumental por turma dos alunos que realizaram as atividades à
distância;
.
25.10.21 Formação para uso de ferramentas digitais, no turno vespertino, sob a orientação das
professoras articuladoras-formadoras Valeria Vieira Andrade Barreto, Regina Celia Souza Lima e
Eraldina Santos Sirqueira Ribeiro, com a participação de: Elisângela Marques Pinto, Iraneuma
Mauricio Santos, Maria Isabel Gomes Cruz, Joana Andrade Alves Santos e Naiza Daniel dos Santos;
.
26.10.21 Formação para uso de ferramentas digitais, no turno matutino, sob a orientação das
professoras articuladoras-formadoras Mônica Alcântara Ferreira Santos, Gildeci de França Lima e
Maria Heliana Menezes Reis, com a participação de: Rosilene dos Santos Conceição Santos, Maria
das Graças Almeida, Maria Cristiane Santos Araújo de Andrade, Edilma Viana dos Santos, Lusiê
Souza Lima e Josilene Cruz Marques Araújo;
.
27.10.21 Formação para uso de ferramentas digitais, no turno matutino, sob a orientação das
professoras articuladoras-formadoras Mônica Alcântara Ferreira Santos e Eraldina Santos Sirqueira
Ribeiro, com a participação de Rosângela Menezes Alves do Nascimento, Gislane Melo Rocha,
Joseﬁna de Paula Costa, Manoel Messias Melo;
.
27.10.21 Formação para uso de ferramentas digitais, no turno vespertino, sob a orientação das
professoras articuladoras-formadoras Valeria Vieira Andrade Barreto e Rita de Cássia Paiva dos
Santos Silva, com a participação de Mariana Cardoso de Barros, Josefa Dolores Carvalho Santos,
Rosângela Vilanova Ribeiro da Silva e Sueli da Cruz Vilela Melo;
.
28.10.21 Formação para uso de ferramentas digitais, no turno vespertino, sob a orientação das
professoras articuladoras-formadoras Valeria Vieira Andrade Barreto e Eraldina Santos Sirqueira
Ribeiro, com a participação de Silvânia Martins Lima, Ana Lúcia Silveira de Lima e Maria Conceição
Sousa Oliveira.
.

.

NOVEMBRO
Este relatório tem o objetivo de informar as ações pedagógicas realizadas durante o mês de
novembro, cujo fomento se deu a partir dos anseios de fomentar a presença dos estudantes nas
avaliações externas – SAESE e SAEB. Para este intento, foram realizadas visitas em todas as
unidades contempladas, para diálogo com gestor, técnico, professores e estudantes, explicando o
que signiﬁca esse processo, o porquê da necessidade de realização e para que servirão os seus
resultados em relação às políticas públicas dos entes federados, de modo que o estudante e o

þ Simulado SAESE/SAEB

O Simulado SAESE/SAEB fez parte das ações implementadas para a melhoria dos indicadores
das avaliações externas SAESE/SAEB. Tal medida atendeu aos mecanismos de reforço para os
educandos e instrumento de apoio para os educadores que puderam contar com um importante
mecanismo técnico de sondagem da avaliação. Elaborado a partir das experiências em sala de aula e
concatenado com avaliações anteriores, obedecendo os descritores e seus critérios.

ü Super Aulão SAEB
Com o objetivo de promover uma ação interativa e de grande mobilização, os estudantes da
rede municipal puderam contar com um importante mecanismo preparatório de aprendizagem: o
Super Aulão Saeb 2021. A estrutura contemplou as modalidades presenciais e remota já que a aula foi
transmitida pela WEB e os professores puderam organizar suas turmas nas respectivas unidades e
assim reproduzir ou acompanhar ao vivo a transmissão.

ü Elaboração da Proposta de Reforço Escolar (PBE)
O Programa Brasil na Escola (PBE) do Governo Federal trouxe entre outros a s p e c t o s a
possibilidade de que as Secretarias Municipais elaborem iniciativas para atender as demandas
educacionais de cada região através do ﬁnanciamento federal. Nesse sentido, a defasagem
educacional no sentido da aprendizagem se apresenta como um gargalo a ser superado em um
cenário de pandemia que acentuou ainda mais o quadro. Assim, elaboramos uma Proposta de Reforço
Escolar para os Anos Finais buscando atingir pontualmente as questões sensíveis que tornam
evidente o panorama em questão.
A Secretaria Municipal da Educação de Estância-SE nos últimos anos tem
promovido inúmeros esforços para melhoria da aprendizagem dos estudantes
da rede pública de ensino. Com base nos indicadores de desempenho escolar e
nas avaliações externas é possível perceber a necessidade de mecanismos de
apoio à aprendizagem para alcançarmos resultados mais eﬁcientes daqueles
apresentados até o momento. Destarte, partindo da premissa da criação de um
mecanismo de apoio ao estudante com diﬁculdades de aprendizagem,
apresentamos o “Projeto Reforço Escolar” com apoio do Programa Brasil na
Escola (PBE). Aproveitando os espaços ociosos que a escola possui, o aluno
teria, em seu contra-turno escolar, apoio necessário para desenvolver uma
melhoria em sua aprendizagem, onde um monitor irá auxiliá-lo em materacia e
literacia, utilizando diferentes metodologias de ensino que se adequem a
Pedagogia Histórico Crítica (SEME/ESTÂNCIA, 2021, p. 01).

ü Projeto de Permanência e Aprendizagem (PROTAGONISMO
PBE

JUVENIL) para o

Ainda sobre o Programa Brasil na Escola (PBE) do Governo Federal buscamos promover
ações que garantam a permanência e o aprendizado através de uma proposta motivadora que
estimule os educandos à participação ativa no universo escolar. Assim, propomos o Projeto
Protagonismo Juvenil com o intuito de:
Estimular a permanência escolar através da participação social dos jovens, contribuindo não
apenas com o seu desenvolvimento pessoal, mas com as questões coletivas, tão importantes para o
desenvolvimento das comunidades onde estão inseridos. Do ponto de vista jurídico, o
desenvolvimento do Protagonismo Juvenil, está de acordo com as disposições contidas no Estatuto da
Criança e do Adolescente (ECA) em que as crianças e adolescentes são entendidos como “sujeitos de
direitos”, ou seja, devem estar no centro das políticas de atenção para esse segmento (Lei n.8.069, de
13 de julho de 1990). (SEME/ESTÂNCIA, 2021, p. 01).
Em outras palavras, o Projeto protagonismo Juvenil é essa forma de reconhecer que a participação
do adolescente pode gerar mudanças decisivas na realidade social, ambiental, cultural e política onde
estão inseridos, bem como, contribuir para continuidade da vida escolar.

ü Projeto Pedagógico em Rede e a Semana da Consciência Negra (Palestra e
Acompanhamento)
Em atendimento a Lei 10.639, DE 9 DE JANEIRO DE 2003 que institui a obrigatoriedade do da
temática "História e Cultura Afro-Brasileira, acompanhamos as atividades propostas para o período em
Consonância com o Projeto Pedagógico em Rede que abordou a temática na sua quase totalidade das
unidades da rede.
ü Visitas Técnicas com foco no SAESE/SAEB e orientações para o encerramento do
ano letivo.
Para consubstanciar as ações do referido mês aconteceu conjuntamente as visitas técnicas
que teve entre outros objetivos a função de orientar os Gestores e Professores para os
encaminhamentos do ﬁnal do ano letivo 2021, dentro do cronograma previsto com os devidos
cumprimentos dos prazos e datas.
.
.

DIRETORIA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
Ações executadas:
ü Acompanhamento Pedagógico nas escolas Senador Júlio Leite, Laura Costa, Joaquina e Dom
Coutinho.
ü Orientações acerca dos documentos exigidos para composição dos portfólios.
ü Orientações acerca do preenchimento dos diários.
ü Acompanhamento da entrega de blocos de APNPs.

DIRETORIA DE INSPEÇÃO E FUNCIONAMENTO DE ENSINO.
Ações executadas:
·
O Departamento funcionou no período das 7h às 17h de segunda à quinta e de 7h às 13h às
sextas-feiras, atendendo às equipes das escolas com orientações pertinentes à inspeção escolar e
expedição de instrumentais, bem como no atendimento à população na busca de histórico de vida
escolar e outras informações relacionadas às escolas da Rede Municipal.
.
Foram realizadas visitas técnicas às Unidades Escolares, com o intuito de acompanhar e
orientar o preenchimento de diários de classe: Dr. Fernando Lopes, José Barbosa, João Nascimento
Filho, Emídio de Paula Almeida, Dr. Pedro Soares, Dr. Humberto Ferreira e Anexo.
.
Participação em reunião de diretores com esclarecimentos referente à carga horária, frequência
de alunos e procedimentos para conclusão do ano letivo;
.
Participação nas reuniões ordinárias do FUNDEB e do Fórum Municipal de Educação;
.
Atualização semanal da plataforma do CONVIVA;
.
Encaminhamentos relacionados a situação da vida escolar dos alunos, em parceria com o
CONMEE.
.
Atendimento individual aos gestores escolares para orientações sobre Plano de Aplicação do
PDDE e outros programas de ﬁnanciamento.
.
Participação nas aplicações das avaliações externas - SAESE e SAEB;
.
Colaboração na ﬁnalização da etapa “Diagnóstico” no Sistema do PAR.
.
.

DIRETORIA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL
Ações executadas:

ü Acompanhamento remoto e presencial com os professores do AEE e Psicopedagogas;
ü Participação no Encontro Intersetorial dos Conselhos Municipais de Defesa dos Direitos
da Pessoa com Deﬁciência e da Pessoa Idosa, dias 06 e 07 de outubro de 2021;
ü Visitas Pedagógicas às Escolas Maria Isabel e Nilson Socorro;
ü Participação na Gestão da Gente com a Sala das Emoções objetivando desenvolver a
Escuta Qualiﬁcada na Cidade Nova;
.
Pontuações especíﬁcas das demandas e encaminhamentos num trabalho colaborativo para
efetivação da inclusão escolar.
.
Participação na Aplicação das avaliações do SAESE e SAEB.
.
Devolutiva da análise da atividade Sala das Emoções na Gestão da Gente;
.
Contribuição com o texto base (Concepções de inclusão) para o PPP das escolas;
.
Elaboração do Projeto Socioeducacional: Semeando Letras, Colhendo Textos para o
CMDCA;
.
Reﬂexões de ações realizadas e ações reﬂetidas – Demandas e encaminhamentos;
.
Orientações educacionais para o aluno Guilherme com TEA, na escola Júlio Leite.
.
Formação com ADIs e gestores das Unidades de Creches da rede municipal, abordando o
tema: Reﬂetindo o termômetro da autonomia no Desenvolvimento da Educação Infantil;

.
Sondagem psicopedagógica com os alunos Nicolas Santos Lima da Escola Maria Isabel e
Brayan Kauê dos Santos Nascimento da Escola José Dias.
.
.

COORDENAÇÃO DE FORMAÇÃO
Ações executadas:
ü

Leitura e estudo de textos, vídeos para planejamento, organização e sistematização da
formação;

ü

Visita pedagógica nas unidades escolares;

ü

Encontro de Formação com professores das séries iniciais;

ü

Reunião com professores das séries inicias para tratativa relacionada ao SAEB.

SEDE DOS CONSELHOS MUNICIPAIS
.
Ações executadas:
.
A sede dos Conselhos manteve seu funcionamento presencial nos dias de segunda a sexta.
.
Uma reunião do CONMEE para:
.
Aprovação do Processo de Ampliação da Escola Municipal Humberto da S. Ferreira;
.
Aprovação do Processo de Renovação da Escola Tiradentes;
.
Apresentação do processo de Autorização da Escola Municipal Ana Lima Santos Aquino;
.
Apreciação e Aprovação do Documento Orientador dos Fundamentos da pedagogia Histórico
Crítico – PHC.
§ Uma Reunião do FUNDEB para:
ü Análise das pastas do Fundeb; MDE e Salário Educação dos meses de Agosto e
Setembro.
§ Uma Reunião do CAE para:
ü Apresentar o Regimento aos novos Conselheiros para análise e mudanças necessária;
ü Conferência das Pastas do Movimento Merenda do mês de Outubro;
ü Cronograma de Visitas às Escolas da Rede Municipal;
ü Relatório de Visitas às escolas da Rede Pública Municipal ( Avaliação).
§ Atividades Cotidianas como:
ü
Ofícios encaminhados à Secretaria de Educação, solicitados pelos três conselhos;
ü
Encaminhamento de resolução Normativa para Homologação da PHC;
ü
Encaminhamento de documentos e Atas do CAE para cadastro no FNDE;
ü
Cobrança às escolas que receberam pastas para montagem dos processos de Autorização em
2021;
.

ü

Organização do Transporte para visitas do CAE e CONMEE.
§ Outras atividades correlatas;
1.
Orientação de Processo de Renovação de Autorização;
2.
Consultas via contato por telefone, zap e mail orientando os gestores sobre os processos de
Reconhecimento, credenciamento e autorização;
3.
Recebimento e orientações dos processos para autorização e reconhecimento das Escolas;
4.
Fazer registros mensal das reuniões através de Atas dos Conselhos: CONMEE, FUNDEB e
CAE;
5.
Realização de nova visita junto com a Inspeção à Escola Maria Isabel e Dr. Humberto S. Ferreira
sobre a documentação da vida escolar dos educandos.
PROJETO PILOTO DE ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO SEMANAL.
Ações executadas:
ü
Técnica Pedagógica da SEME - Ana Paula Souto Martins Pinheiro
Escola Municipal Senadora Maria do Carmo
§ 03/11- Diálogo com os professores para atualizar diários, planejamento, notas dos
estudantes e portfólios; sensibilização dos estudantes na resolução das atividades
pedagógicas não presenciais; ligação para família – sensibilizando para aplicação do
SAEB;
§ 08 e 10/11- Avaliação coletiva do rendimento escolar dos estudantes e busca junto aos
professores da causa dos possíveis problemas; levantamento por sala dos estudantes
que ainda continuam com diﬁculdade na escrita ou leitura.
§ 17/11- Acompanhamento da entrega das APNPs( VIII BLOCO); aulão SAEB preparação e conscientização da importância da avaliação; semana de Culminância do
projeto em rede; diálogo com os professores incentivando o trabalho coletivo
pedagógico interdisciplinar com projetos.
§ 22/11- Acompanhamento dos diários ( registros e notas); veriﬁcação dos portfólios conversa individual conforme a necessidade de cada professor/ sala; ﬁnalização das
ações a serem desenvolvidas no projeto pedagógico em rede – 2º semestre.
.

Escola Municipal José Barbosa dos Santos
.
04/11- Diálogo com os professores para atualizar diários, planejamento, notas dos estudantes;
sensibilização dos estudantes na resolução das atividades pedagógicas não presenciais.
.
09 e 11/11- Avaliação do rendimento escolar dos estudantes e buscar junto aos professores a
causa de possíveis problemas; levantamento por sala dos estudantes que ainda continuam com
diﬁculdade na escrita ou leitura;
.
23, 25 e 30/11- Acompanhamento da entrega das APNPs( VIII BLOCO); semana de
Culminância do projeto em rede; diálogo com os professores incentivando o trabalho coletivo
pedagógico interdisciplinar com projetos. Acompanhamento dos diários ( registros e notas);
veriﬁcação dos portfólios - conversa individual conforme a necessidade de cada professor/ sala;
ﬁnalização das ações a serem desenvolvidas no projeto pedagógico em rede – 2º semestre.
ü
Dias 23, 24, 29 e 30/11 aplicação de SAEB.
ü
Técnica Pedagógica da SEME - Izabel Cristina dos Santos Blinoﬁ
.
Dia: 16/11/21 e 17/11/21-Participação no Encontro Intersetorial dos Conselhos Municipais da
Defesa dos Direitos da Pessoa com Deﬁciência e da Pessoa Idosa.
.
Dias 23/11/21, 24/11/21 e 30/11/21-Participação na aplicação da Avaliação do SAEB nos
municípios de Estância e Pedrinhas;

Dia: 26/11/21-Participação na Escola Municipal Dorijan dos Santos da Gestão da Gente;
.
No período de 16/11/21 a 20/11/21 - foram prestadas todas as orientações aos professores da
Escola José Artêmio e da Escola Clemildes quanto as ações para a culminância do Projeto em Rede e
acompanhamento da entrega do Bloco das APNPs (VII Bloco), o preenchimento do portfólio e diários.
.
Organização e início da distribuição dos Uniformes para as Unidades Escolares da Rede
Municipal.
.
COORDENAÇÃO DO BUSCA ATIVA E FICAI
.
Ações executadas:
ü Orientação aos gestores escolares acerca da identiﬁcação e resolução dos casos dos
estudantes que apresentam ausência ou não retirada das APNPS;
ü Apresentação e mediação do Aulão preparatório do SAEB com estudantes do 5º ano da rede
municipal na quadra do João Nascimento;
ü Participação em Aulão preparatório do SAEB com estudantes do 5º ano da Escola Maaria
Isabel;
ü Orientação e acompanhamento pedagógico das Unidades de ensino, Escola Municipal
Eleonora Leite Pereira e Escola Municipal Virgílio Oliveira Lima, acerca das demandas
semanais e mensais da Seme;
ü Elaboração e participação nas atividades da praça da PEC na Cidade Nova, com crianças e
adolescentes em situação de risco (Trabalho Infantil). Durante a semana, foi organizada as
atividades de cinema com o ﬁlme Pantera Negra e confecções de Máscaras Africanas;
ü Participação em lives e reuniões on-line, sobre orientações para a implantação e
desenvolvimento das ações do Selo Unicef no município 2021-2024.
ü Reunião com o Técnico Pedagógico João Batista para traçar as ações de implantação do
Núcleo de Cidadania dos Adolescentes -NUCA e a constituição do Comitê Intersetorial da
Busca Ativa Escolar e do Selo Unicef;
ü Vista técnica a Escola Municipal João Nascimento Filho, para acolhida de adolescente que
apresentava sinais de automutilação;
ü Visita domiciliar no Conjunto Albano Franco à família da adolescente do João Nascimento para
esclarecimento e identiﬁcação da situação da família e posterior encaminhamento;
ü Realização de Círculo de Sensibilização no Auditório do Fórum Ministro Heitor de Souza, sobre
a Semana Mundial da Justiça Restaurativa com atores da rede de proteção e instituições aﬁns;
ü Realização de Círculo de Sensibilização com os professores e equipe diretiva da Escola
Municipal Senador Júlio César Leite, que atuam na Educação de Jovens e Adultos- EJA com o
tema: A identidade do professor da EJA;
ü Participação em reunião pedagógica e administrativa com os Técnicos Pedagógicos da rede,
para orientações acerca do término do ano letivo e a ﬁnalização das atividades nas Unidades de
Ensino;
ü Participação na atividade do Gestão da Gente na Escola Municipal Professor Dorijan Santos no
Bairro Cidade Nova;
.

ü Participação em reunião do Conselho do FUNDEB para análise das Prestações de Contas.
COORDENAÇÃO DO LAB INSPIRAÇÃO
.
Ações executadas:
.
Preparação da acolhida para os gestores na reunião especíﬁca;
.
Participação no Projeto Ações estratégicas de Erradicação do Trabalho Infantil com o tema :
Consciência Negra;
.
Participação no Projeto Gestão da Gente na Escola Municipal Dorijan dos Santos;
.
Participação no Projeto em Rede: Consciência Negra na escola Municipal Zarria Gabriel
Jasmim;
.
Captação de adolescentes para formação do Núcleo de Cidadania do Adolescente;
.
Participação do Aulão do SAEB;
.
Participação como aplicador no Sistema de Avaliação Básica (SAEB).
.

NÚCLEO DA AVALIAÇÃO, PESQUISA E ESTATÍSTICA- NAPE
.
Ações executadas:
.
Participação na Mobilização promovida pela DRE-01na UNIT sobre SAESE e SAEB;
.
Participação na capacitação para coordenadores de pólos, em Aracaju – DEA;
1Apoio logístico para a execução do Aulão Preparatório para o SAESE/SAEB;
2Elaboração na planilha ﬁnal de quantitativo de retorno presencial dos estudantes por escola;
3Captação das informações sobre a entrega das APNPs (7º bloco) aos estudantes;
4Formação das ADIs com a temática – Termômetro da autonomia;
5Coordenação da Aplicação Logística do SAEB;
6Coordenação do Programa Brasil na Escola – PBE e alimentação do sistema, com planos de
ação das escolas, validação dos planos no PDDE, bem como orientação para o download das metas,
estratégias e insumos.
.

NÚCLEO DE TECNOLOGIA EDUCACIONAL
.
Ações executadas:
.
01.11.21 Alinhamento da Formação para Uso de Ferramentas Digitais com as professoras
articuladoras Mônica Alcântara, Joseane Dias e Edneide Muniz por ligação telefônica;
.
02.11.21 Compartilhamento das orientações, roteiro de atividades presencial e à distância, da
Formação para Uso de Ferramentas Digitais, da semana de: 03 a 05 de novembro, através do grupo de
whatsapp dos articuladores;
.
03.11.21 Formação para Uso de Ferramentas Digitais, no turno matutino, sob a orientação das
professoras articuladoras-formadoras Mônica de Alcântara Ferreira Santos e Rita de Cássia Paiva dos
Santos Silva, com a participação de: Rosângela Menezes Alves do Nascimento, Manoel Messias Melo
e Gislane Melo Rocha;
.

03.11.21 Formação para Uso de Ferramentas Digitais, no turno vespertino, sob a orientação
das professoras articuladoras-formadoras Joseane Dias dos Santos e Valeria Vieira Andrade Barreto,
com a participação de: Maria Aidil Cardoso, Mariana Cardoso de Barros, Josefa Dolores Carvalho
Santos, Rosangela Vilanova Ribeiro da Silva e Sueli da Cruz Vilela Melo;
.
03.11.21 Formação para Uso de Ferramentas Digitais, no turno noturno ( reposição da aula de
segunda-feira, dia 01.11.21, ao qual foi decretado ponto facultativo), sob a orientação das professoras
articuladoras-formadoras Valeria Vieira Andrade Barreto e Eraldina Santos Sirqueira Ribeiro, com a
participação de: Elisângela Marques Pinto, Iraneuma Mauricio Santos, Maria Isabel Gomes Cruz e
Naiza Daniel dos Santos;
.
04.11.21 Formação para Uso de Ferramentas Digitais, no turno vespertino, sob a orientação
das professoras articuladoras-formadoras Edineide Muniz dos Santos e Valeria Vieira Andrade
Barreto, com a participação de: Ana Lucia Silveira de Lima, Marinalva Santos Rocha Silva, Silvânia
Martins Lima e Maria Conceição Sousa Oliveira;
.
05.11.21 Organização do roteiro e das atividades (presencial e à distância) da Formação para
Uso de Ferramentas Digitais, da semana de 08 a 12 de novembro;
.
07.11.21 Compartilhamento das orientações e do roteiro das atividades ( presencial e à
distância) da Formação para Uso de Ferramentas Digitais, pelo grupo de whatsapp dos articuladores;
.
08.11.21 Envio de mensagem de whatsapp para Laniel Gama (setor de licitações da PME) para
saber sobre o processo licitatório para a compra de computadores da Secretaria Municipal de
Educação, na oportunidade ele informou que o processo fracassou (as empresas não cumpriram com
as especiﬁcações contidas ) e que teria que recomeçar tudo novamente, que já tinha enviado à
secretaria a documentação para agilizar o novo processo.
.
08.11.21 Envio de mensagem de whatsapp para Erlito (setor de compras da SEME) para saber
sobre o andamento do processo e ele informou sobre o fracasso da licitação e que iria ver com outra
prefeitura uma possível adesão de contrato;
.
08.11.21 Envio de mensagens por aplicativo de whatsapp para Waldemar Vidal, gestor do
contrato para informar sobre a demora na resolução dos chamados da Positivo Informática, pela
Empresa GTI Eireli;
.
08.11.21 Formação para Uso de Ferramentas Digitais, no turno vespertino, sob a orientação
das professoras articuladoras-formadoras Valeria Vieira Andrade Barreto, Eraldina Santos Sirqueira
Ribeiro e Regina Célia Souza Lima, com a participação de: Elisângela Marques Pinto, Iraneuma
Mauricio Santos, Maria Isabel Gomes Cruz e Naiza Daniel dos Santos;
.
09.11.21 Formação para Uso de Ferramentas Digitais, no turno matutino, sob a orientação das
professoras articuladoras-formadoras Mônica de Alcântara Ferreira Santos, Gildeci de França Lima e
Maria Heliana Menezes Reis, com a participação de: Maria Cristiane Santos Araújo de Andrade e
Edilma Viana dos Santos;
.
09.11.21 Chamado aberto para a Escola Senador Júlio César Leite, para secretaria, sob
número 7230, a pedido da gestora Silvania Ponciana Santos Oliveira Nascimento, solicitando a
atualização do antivírus;
.

10.11.21 Formação para Uso de Ferramentas Digitais, no turno matutino, sob a orientação das
professoras articuladoras-formadoras Mônica de Alcântara Ferreira Santos e Rita de Cássia Paiva dos
Santos Silva, com a participação de: Rosângela Menezes Alves do Nascimento, Manoel Messias Melo
e Gislane Melo Rocha;
.
10.11.21 Formação para Uso de Ferramentas Digitais, no turno vespertino, sob a orientação
das professora articuladora-formadora Valeria Vieira Andrade Barreto, com a participação de
Jaqueline Santos Tavares, Mariana Cardoso de Barros, Josefa Dolores Carvalho Santos, Rosângela
Vilanova Ribeiro da Silva e Marinalva Santos Rocha Silva;
.
11.11.21 Chamado aberto para a Escola Senador Júlio César Leite, para secretaria, sob número
7246, a pedido da gestora Silvania Ponciana Santos Oliveira Nascimento, solicitando o conserto do
computador que está apresentando tela preta ao ligar;
.
11.11.21 Chamado aberto para a Escola Senador Júlio César Leite, para o laboratório de
informática sob número 7247, solicitando o conserto do computador que está apresentando tela preta
de conﬁguração da positivo, ao ligar;
.
11.11.21 Formação para Uso de Ferramentas Digitais, no turno vespertino, sob a orientação das
professoras articuladoras-formadoras Edineide Muniz dos Santos e Valeria Vieira Andrade Barreto,
com a participação de: Ana Lucia Silveira de Lima, Silvânia Martins Lima e Maria Conceição Sousa
Oliveira;
.
12.11.21 Envio de mensagem de whatsapp para cobrar da Empresa GTI Eireli o conserto das
máquinas com problemas, sob pena de notiﬁcação. O sócio da empresa, Marco Garcia entrou em
contato por ligação telefônica solicitando que enviasse por e-mail as fotos das tarjetas com o número
de série e o resumo do defeito apresentado em cada máquina. O e-mail foi redigido com as solicitações
e enviado às 14:27 minutos do dia 12.11.21;
.
15.11.21 Compartilhamento do roteiro e das atividades (presencial e à distância) da semana de
16 a 19 de novembro para o grupo de articuladores do whatsApp;
.
15.11.21 Alinhamento da formação com as professoras Mônica Alcântara e Joseane Dias pelo
whatsapp;
.
16.11.21 Formação para Uso de Ferramentas Digitais, no turno matutino, sob a orientação das
professoras articuladoras-formadoras Mônica Alcântara Ferreira Santos, Gildeci de França Lima e
Maria Heliana Menezes Reis, com a participação de: Maria Cristiane Santos Araújo de Andrade e
Edilma Viana dos Santos;
.
16.11.21 Formação para Uso de Ferramentas Digitais, no turno vespertino ( reposição da
segunda-feira, 15.11.21, ao qual foi decretado ponto feriado), sob a orientação das professoras
articuladoras-formadoras Valeria Vieira Andrade Barreto e Regina Célia Souza Lima, com a
participação de: Naiza Daniel dos Santos;
.

17.11.21 Formação para Uso de Ferramentas Digitais, no turno matutino, sob a orientação das
professoras articuladoras-formadoras Mônica Alcântara Ferreira Santos e Rita de Cássia Paiva dos
Santos Silva, com a participação de: Manoel Messias Melo;
.

17.11.21 Formação para Uso de Ferramentas Digitais, no turno vespertino, sob a orientação
das professoras articuladoras-formadoras Joseane Dias dos Santos, Valéria Vieira Andrade Barreto e
Eraldina Santos Sirqueira Ribeiro, com a participação de Jaqueline Santos Tavares, Mariana Cardoso
de Barros, Josefa Dolores Carvalho Santos, Rosângela Vilanova Ribeiro da Silva, Marinalva Santos
Rocha Silva e Maria Aidil Cardoso;
.
18.11. Formação para Uso de Ferramentas Digitais, no turno vespertino, sob a orientação das
professoras articuladoras-formadoras Edineide Muniz dos Santos, Valéria Vieira Andrade Barreto e
Eraldina Santos Sirqueira Ribeiro, com a participação de: Ana Lucia Silveira de Lima, Silvânia Martins
Lima, Maria Conceição Sousa Oliveira;
.
19.11.21 Elaboração do roteiro e do modelo de atividade (presencial e à distância), sobre a
Formação para Uso de Ferramentas Digitais, para a semana de 22.11.21 a 26.11.21;
.
21.11.21 Compartilhamento do roteiro e do modelo de atividade (presencial e à distância), da
Formação para Uso de Ferramentas Digitais, para a semana de 22.11.21 a 26.11.21, através do grupo
whatsapp dos articuladores;
.
22.11.21 Mensagem de whatsapp de Laniel Gama (setor de licitação da Prefeitura Municipal de
Estância), para informar sobre o processo da compra dos computadores da Secretaria Municipal de
Educação, na oportunidade, ele aﬁrmou que o pregão está previsto para o dia 02.12.21;
.
22.11.21 Alinhamento da formação com as professoras articuladoras Mônica de Alcântara e
Eraldina Sirqueira por ligação telefônica e mensagem de whatsapp;
.
23.11.21 Formação para Uso de Ferramentas Digitais, no turno matutino, sob a orientação das
professoras articuladoras-formadoras Mônica de Alcântara Ferreira Santos, com a participação de:
Maria Cristiane Santos Araújo de Andrade, Edilma Viana dos Santos e Lusiê Souza de Lima;
.
24.11.21 Formação para Uso de Ferramentas Digitais, no turno matutino, sob a orientação das
professoras articuladoras-formadoras Mônica de Alcântara Ferreira Santos e Rita de Cássia Paiva dos
Santos Silva, com a participação de: Rosângela Menezes Alves do Nascimento e Manoel Messias
Melo;
.
24.11.21 Formação para Uso de Ferramentas Digitais, no turno vespertino, sob a orientação
das professoras articuladoras-formadoras Valéria Vieira Andrade Barreto e Eraldina Santos Sirqueira
Ribeiro, com a participação de: Mariana Cardoso de Barros, Rosângela Vilanova Ribeiro da Silva,
Josefa Dolores Carvalho Santos e Maria Aidil Cardoso;
.
25.11.21 Formação para Uso de Ferramentas Digitais, no turno vespertino, sob a orientação da
professora articuladora-formadora Valéria Vieira Andrade Barreto, com a participação de: Maria
Conceição Sousa Oliveira e Ana Lúcia Silveira de Lima;
.
26.11.21 Formação para Uso de Ferramentas Digitais, no turno vespertino, sob a orientação da
professora articuladora-formadora Valéria Vieira Andrade Barreto, com a participação de: Iraneuma
Maurício Santos, Elisângela Marques Pinto, Lusiê Souza de Lima e Naíza Daniel dos Santos;
.
29.11.21 Recebimento de e-mail da Positivo;
.
28.11.21 Elaboração do roteiro e do modelo de atividade (presencial e à distância), sobre a
Formação para Uso de Ferramentas Digitais, para a semana de 29.11.21 a 03.12.21;
.

29.11.21 Compartilhamento do roteiro e do modelo de atividade (presencial e à distância), da
Formação para Uso de Ferramentas Digitais, para a semana de 29.11.21 a 03.12.21, através do grupo
whatsapp dos articuladores;
.
29.11.21 Alinhamento da formação com as professoras articuladoras Mônica de Alcântara
mensagem de whatsapp;
.
29.11.21 Formação para Uso de Ferramentas Digitais, no turno vespertino, sob a orientação da
professora articuladoras-formadoras Valéria Vieira Andrade Barreto e Eraldina Santos SIrqueira
RIbeiro, com a participação de: Iraneuma Maurício Santos, Elisângela Marques Pinto, Lusiê Souza de
Lima, Maria Isabel Gomes Cruz e Naíza Daniel dos Santos;
.
29.11.21 Recebimento de e-mail da Positivo Delta;
.
30.11.21 Organização dos textos da frente e do verso do certiﬁcado da Formação sobre o Uso
de Ferramentas Digitais. Envio para Carlos Eduardo Sousa, setor de DTI, através de mensagem de
whatsapp;
.

.30.11.21 Organização da planilha com os CPFs para validação do QR-Code dos certiﬁcados

para Carlos Eduardo Sousa, setor de DTI, através de mensagem de whatsapp.
DEZEMBRO
TRANSPORTE ESCOLAR
Segue abaixo relatório das atividades realizadas do Departamento de Transporte no mês de fevereiro:
Rotas de Transporte:
No mês de fevereiro foram realizados os atendimentos dos professores da rede municipal nas rotas
abaixo:
Rotas diárias: Cidade Nova, Praia e Alecrim
Rotas alternadas:
Terça-feira ou Quinta-feira: Candeal, Curuanha, Maravilha, Entre-Rios, Escola França, José Artêmio,
Rio Fundo III.
Segunda-feira a quinta-feira: Muculanduba e Ouricuri
As rotas são realizadas com 02 veículos de passeio tipo gol, 01 micro-ônibus branco, 01 van. ( Na
entrega das APNP's é utilizado 02 micro-ônibus amarelinho)
Vistoria Veicular Licença Transporte Escolar
No dia 09/02/2021 foi realizada a vistoria veicular em 15 veículos pelo DETRAN, porém todos os
veículos foram reprovados devido não está dentro das normas de segurança, conforme relatório de
vistoria, faltou itens como câmera de ré e faixas reﬂetivas. Já foi providenciado a compra das câmeras
de ré e faixas reﬂetivas
Reunião com Motoristas
No dia 24/02/2021 foi realizado reunião com os motoristas e equipe ADM do transporte escolar, onde
foi oferecido um Bom Café de Acolhida com apresentação da Secretária sobre as estratégias ,
diretrizes e perspectiva da secretaria.
Oﬁcina
Realização de manutenção corretiva e preventiva, troca de lanterna, parafuso de roda, arrefecimento
de motor, serviços elétricos, regulagem de freio, lona de freio, entre outros.

Manutenção de Veículos

Locação de veículos

Combustível

ITEM

QTD

UND

VALOR R$

GASOLINA

909,09

L

R$ 3.890,94

DIESEL
COMUM S-500

983,95

L

R$ 3.394,63

DIESEL
COMUM S-10

966,02

L

R$ 3.661,25

TOTAL

2.859,06

L

R$ 10.946,82

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
JANEIRO/FEVEREIRO
O presente relatório tem como ﬁnalidade descrever as atividades desenvolvidas pelo
Departamento de Recursos Humanos da Secretaria Municipal da Educação de Estância/SE no
período de janeiro a fevereiro de 2021.
Inicialmente houve a transição de direção do Departamento, com a remoção de Raul Victor
de Menezes Santos que passou a assumir a Assessoria Jurídica da Secretaria Municipal da Educação
– SEME e a entrada de Mirena Regina Pinto do Nascimento, atual Diretora do Departamento de
Recursos Humanos.
Nesse sentido, foi realizado um levantamento inicial das demandas pendentes/em
andamento e estabelecidos critérios de prioridades, distribuição de tarefas entre os funcionários do
setor e reunião para alinhamento das atividades a serem realizadas.
Ainda como estratégia inicial para proporcionar um atendimento de qualidade, humanizado
e preservar a integridade dos nossos arquivos e o sigilo da vida funcional do servidor, foram realizadas
mudanças em toda a organização física do departamento, mudando a disposição dos móveis e
reservando uma sala exclusiva para o arquivo físico, cujo acesso é restrito a servidores autorizados, e
deixando um ambiente mais amplo e arejado para o atendimento ao público.
Foram confeccionadas as portarias de gestor e ﬁscal de contrato, gratiﬁcações, nomeações
e licenças, além da renovação dos termos de convênio de permuta e cessão, promovendo a solicitação
da assinatura.
Realizou-se o levantamento dos padrões de vencimento e das férias pendentes dos
servidores da rede, para posterior regularização, correção e pagamento. Assim como foram
concedidas as férias dos professores.
Foi levantado também o quantitativo de aulas extras, em comparação com as informações
enviadas no ponto mensal.
Foram redigidos diversos ofícios de resposta ao Ministério Publico, Procuradoria e resposta
ao requerimento de servidores.
De outro lado, realizou a atividade de praxe do setor, qual seja, atendimento dos servidores,
seja para realizar requerimentos, solicitar declarações, bem como para realizar consultas diversas
acerca da vida funcional e demandas requeridas anteriormente, conferência dos pontos mensais,
elaboração do ofício com as informações para a folha de pagamento, atualização da planilha de
licença prêmio.
Ademais, o Setor de Recursos Humanos realizou demandas do Censo Escolar, bem como
o atendimento dos beneﬁciários do Programa Social denominado “Bolsa Família” para atualização das
informações escolares, cujo controle das condicionalidades da Educação é exercido pelo DRH da
SEME.

MARÇO
O presente relatório tem como ﬁnalidade descrever as atividades desenvolvidas pelo
Departamento de Recursos Humanos da Secretaria Municipal da Educação de Estância/SE no
período de março de 2021.
Inicialmente foram concedidos os gozos de férias dos Professores e de alguns servidores
da rede, que já haviam recebido o valor de 1/3 na folha de pagamento de fevereiro.
Um Agente Administrativo solicitou exoneração por motivos pessoais.
Foi feita alteração de direção na Escola Zarria Gabriel Jasmim.
Foram confeccionadas portarias de gestor e ﬁscal de contrato, gratiﬁcações, nomeações e
licenças. Nesse sentido totalizaram-se cerca de 20 (vinte) portarias, sendo elas: 01 concessão de
Licença Prêmio, 01 exoneração, 02 nomeações, 01 concessão de gratiﬁcação e 15 portarias de
contratos.
Foi continuado o levantamento dos padrões de vencimento e das férias pendentes dos
servidores da rede, para posterior regularização, correção e pagamento.
Foi levantado também o quantitativo de aulas extras, em comparação com as informações
enviadas nos pontos mensais, para ﬁnalização do ano letivo 2020 em 08 de março.
Foram redigidos diversos ofícios de respostas ao Ministério Publico, respostas e
solicitações de pareceres à Procuradoria e respostas aos requerimentos de servidores.
De outro lado, realizaram-se as atividades de praxe do setor, quais sejam, atendimento dos
servidores, seja para realizar requerimentos, solicitar declarações, bem como para realizar consultas
diversas acerca da vida funcional e demandas requeridas anteriormente, conferência dos pontos
mensais, elaboração do ofício com as informações para a folha de pagamento, atualização da planilha
de licença prêmio.
Ademais, o Setor de Recursos Humanos realizou demandas do Censo Escolar, bem como
o atendimento dos beneﬁciários do Programa Social denominado “Bolsa Família” para atualização das
informações escolares, cujo controle das condicionalidades da Educação é exercido pelo DRH da
SEME.
ABRIL
O presente relatório tem como ﬁnalidade descrever as atividades desenvolvidas pelo
Departamento de Recursos Humanos da Secretaria Municipal da Educação de Estância/SE no
período de abril de 2021.
Inicialmente foram retomadas as aulas em 08 de abril, inciando o ano letivo não presencial
de 2021.
Foram feitas 17 alterações em direções, entre exonerações e nomeações de Diretores
Interinos e Titulares.
Iniciou o levantamento do quantitativo de aulas pelos pontos apresentados e lotações de
professores para aulas extras, no sentido de não haver turma lesada em qualquer disciplina.

Dois Professores de Educação Básica solicitaram exoneração, um por motivos pessoais e
outro por aposentadoria.
Um Agente Administrativo foi exonerado em virtude de aposentadoria.
Foram confeccionadas portarias de gestor e ﬁscal de contrato, readaptação, gratiﬁcações,
nomeações e licenças. Nesse sentido totalizaram-se cerca de 60 (sessenta) portarias, sendo elas: 18
exonerações, 16 nomeações, 08 portarias revogando ou concedendo gratiﬁcações, 13 portarias de
contratos e 05 relacionadas a outros assuntos.
Foi continuado o levantamento dos padrões de vencimento e das férias pendentes dos
servidores da rede, para posterior regularização, correção e pagamento. Também houve alteração da
data de admissão de 01 (um) servidor, via requerimento, comprovada através do decreto de
nomeação.
Foram redigidos diversos ofícios de resposta ao Ministério Publico, respostas e solicitação
de pareceres à Procuradoria, resposta aos requerimentos de servidores e lotações.
De outro lado, realizou as atividades de praxe do setor, quais sejam, atendimento dos
servidores para realizar requerimentos e solicitar declarações, bem como para realizar consultas
diversas acerca da vida funcional e demandas requeridas anteriormente, conferência dos pontos
mensais, elaboração do ofício com as informações para a folha de pagamento, atualização da planilha
de licença prêmio.
Ademais, o Setor de Recursos Humanos realizou a ﬁnalização do Censo Escolar, bem
como o atendimento dos beneﬁciários do Programa Social denominado “Bolsa Família” para
atualização das informações escolares, cujo controle das condicionalidades da Educação é exercido
pelo DRH da SEME.
.

MAIO

O presente relatório tem como ﬁnalidade descrever as atividades desenvolvidas pelo Departamento
de Recursos Humanos da Secretaria Municipal da Educação de Estância/SE no período de maio de
2021.
Inicialmente foi feito o levantamento das aulas extras pelos pontos enviados pelas escolas,
para pagamento das mesmas com os devidos retroativos relacionados ao mês de abril.
Dois Professores foram exonerados por motivos de aposentadoria e dois afastados por
falecimento.
Foram feitas duas alterações em direções, nomeando um interino e um titular.
Foram confeccionadas portarias de gestor e ﬁscal de contrato, readaptação, gratiﬁcações,
nomeações e licenças. Nesse sentido totalizaram-se cerca de 14 portarias, sendo elas: 01 concessão
de Licença Prêmio, 01 concessão de Licença para tratar de interesses particulares, 02 nomeações, 02
portarias sobre gratiﬁcação, 03 readaptações, 01 cessão e 04 contratos.

Foi continuado o levantamento dos padrões de vencimento e das férias pendentes dos
servidores da rede, para posterior regularização, correção e pagamento. Também houve alteração da
data de admissão de 03 (três) servidores, via requerimento, comprovadas através do decreto de
nomeação.
Foram redigidos diversos ofícios de resposta ao Ministério Publico, Procuradoria, resposta
ao requerimento de servidores e lotações.
De outro lado, realizou as atividades de praxe do setor, quais sejam, atendimento dos
servidores, seja para realizar requerimentos, solicitar declarações, bem como para realizar consultas
diversas acerca da vida funcional e demandas requeridas anteriormente, conferência dos pontos
mensais, elaboração do ofício com as informações para a folha de pagamento, atualização da planilha
de licença prêmio.
Ademais, o Setor de Recursos Humanos realizou o atendimento aos Diretores para regularização das
Unidades Executoras e atendimento dos beneﬁciários do Programa Social denominado “Bolsa
Família” para atualização das informações escolares, cujo controle das condicionalidades da
Educação é exercido pelo DRH da SEME.idade das informações acima.

JUNHO
O presente relatório tem como ﬁnalidade descrever as atividades desenvolvidas pelo
Departamento de Recursos Humanos da Secretaria Municipal da Educação de Estância/SE no
período de junho de 2021.
Inicialmente foi feito o levantamento das aulas extras pelos pontos enviados pelas escolas.
Foi feita uma nomeação de diretor interino.
Foram confeccionadas portarias de gestor e ﬁscal de contrato, readaptação, gratiﬁcações,
nomeações e licenças. Nesse sentido totalizaram-se cerca de 12 portarias, sendo elas: 02
nomeações, 02 nomeações, 03 portarias sobre gratiﬁcação, e 05 contratos.
Foi continuado o levantamento dos padrões de vencimento e das férias pendentes dos
servidores da rede, para posterior regularização, correção e pagamento.
Foram redigidos diversos ofícios de resposta à Procuradoria, resposta a requerimentos de
servidores e lotações.
De outro lado, realizou as atividades de praxe do setor, quais sejam, atendimento dos
servidores, seja para realizar requerimentos, solicitar declarações, bem como para realizar consultas
diversas acerca da vida funcional e demandas requeridas anteriormente, conferência dos pontos
mensais, elaboração do ofício com as informações para a folha de pagamento, atualização da planilha
de licença prêmio.
Ademais, o Setor de Recursos Humanos realizou o atendimento aos Diretores para
regularização das Unidades Executoras e atendimento dos beneﬁciários do Programa Social
denominado “Bolsa Família” para atualização das informações escolares, cujo controle das
condicionalidades da Educação é exercido pelo DRH da SEME.

JULHO
O presente relatório tem como ﬁnalidade descrever as atividades desenvolvidas pelo
Departamento de Recursos Humanos da Secretaria Municipal da Educação de Estância/SE no
período de julho de 2021.
Inicialmente foi feito o levantamento das aulas extras pelos pontos enviados pelas escolas.
Foi feito o levantamento, conferência e pagamento do 1/6 de férias dos servidores em
regência de classe ou atividade pedagógica.
Foram confeccionadas portarias de gestor e ﬁscal de contrato, gratiﬁcações, nomeações e
licenças. Nesse sentido totalizaram-se cerca de 15 portarias, sendo elas: 02 nomeações, 01
concessão de Licença-prêmio, 01 concessão de Licença para mandato eletivo, 01 portaria sobre
gratiﬁcação, e 10 contratos.
Foi continuado o levantamento dos padrões de vencimento e das férias pendentes dos
servidores da rede, para posterior regularização, correção e pagamento.
Foram redigidos diversos ofícios de resposta à Procuradoria, resposta a requerimentos de
servidores e lotações.
De outro lado, realizou as atividades de praxe do setor, quais sejam, atendimento dos
servidores, seja para realizar requerimentos, solicitar declarações, bem como para realizar consultas
diversas acerca da vida funcional e demandas requeridas anteriormente, conferência dos pontos
mensais, elaboração do ofício com as informações para a folha de pagamento, atualização da planilha
de licença prêmio.
Ademais, o Setor de Recursos Humanos realizou o atendimento aos Diretores para
regularização das Unidades Executoras e atendimento dos beneﬁciários do Programa Social
denominado “Bolsa Família” para atualização das informações escolares, cujo controle das
condicionalidades da Educação é exercido pelo DRH da SEME.
AGOSTO
O presente relatório tem como ﬁnalidade descrever as atividades desenvolvidas pelo
Departamento de Recursos Humanos da Secretaria Municipal da Educação de Estância/SE no
período de agosto de 2021.
Inicialmente foi feito o levantamento das aulas extras pelos pontos enviados pelas escolas
para pagamento referente a uma semana do mês de agosto, visto que os professores gozaram do 1/6
de férias no período de 09 a 23 do referido mês.
Foram confeccionadas portarias de gestor e ﬁscal de contrato, Comitês Escolares, Cessão,
gratiﬁcações, nomeações e licenças.
Uma Professora de Educação Básica foi reintegrada em virtude de decisão judicial.
Foi continuado o levantamento dos padrões de vencimento e das férias pendentes dos
servidores da rede, para posterior regularização, correção e pagamento.

Foram redigidos diversos ofícios de solicitação de ﬁchas ﬁnanceiras, resposta aos
requerimento de servidores e lotações.
Foi ﬁnalizada a retiﬁcação do Censo Escolar.
De outro lado, realizou as atividades de praxe do setor, quais sejam, atendimento dos
servidores, seja para realizar requerimentos, solicitar declarações, bem como para realizar consultas
diversas acerca da vida funcional e demandas requeridas anteriormente, conferência dos pontos
mensais, elaboração do ofício com as informações para a folha de pagamento, atualização da planilha
de licença prêmio.
Ademais, o Setor de Recursos Humanos realizou o atendimento aos Diretores para
regularização das Unidades Executoras e atendimento dos beneﬁciários do Programa Social
denominado “Bolsa Família” para atualização das informações escolares, cujo controle das
condicionalidades da Educação é exercido pelo DRH da SEME.
SETEMBRO
O presente relatório tem como ﬁnalidade descrever as atividades desenvolvidas pelo
Departamento de Recursos Humanos da Secretaria Municipal da Educação de Estância/SE no
período de setembro de 2021.
Inicialmente foi feito o levantamento das aulas extras pelos pontos enviados pelas escolas
para pagamento referente a uma semana retroativa do mês de agosto e todo o mês de setembro.
Foram confeccionadas portarias de gestor e ﬁscal de contrato, Comitês Escolares,
nomeações e licenças.
Foi feita a contratação de 05 (cinco) motoristas para atender às necessidades surgidas no
retorno presencial das aulas.
Um Agente Administrativo foi reintegrado, em virtude de decisão judicial;
Foi continuado o levantamento dos padrões de vencimento e das férias pendentes dos
servidores da rede, para posterior regularização, correção e pagamento.
Foram redigidos diversos ofícios de solicitação de ﬁchas ﬁnanceiras, convocação de
servidor, resposta aos requerimento de servidores e lotações.
De outro lado, realizou as atividades de praxe do setor, quais sejam, atendimento dos
servidores, seja para realizar requerimentos, solicitar declarações, bem como para realizar consultas
diversas acerca da vida funcional e demandas requeridas anteriormente, conferência dos pontos
mensais, elaboração do ofício com as informações para a folha de pagamento, atualização da planilha
de licença prêmio.
Ademais, o Setor de Recursos Humanos realizou o atendimento aos Diretores para
regularização das Unidades Executoras e atendimento dos beneﬁciários do Programa Social
denominado “Bolsa Família” para atualização das informações escolares, cujo controle das
condicionalidades da Educação é exercido pelo DRH da SEME.

OUTUBRO
O presente relatório tem como ﬁnalidade descrever as atividades desenvolvidas pelo
Departamento de Recursos Humanos da Secretaria Municipal da Educação de Estância/SE no
período de outubro de 2021.
Inicialmente foi feito o levantamento das aulas extras pelos pontos enviados pelas escolas
para pagamento.
Foram confeccionadas portarias de gestor e ﬁscal de contrato e de gratiﬁcações por
substituição e desempenho.
Foram solicitados os cartões de vacinação a todos os servidores e enviadas as informações
solicitadas pela Procuradoria.
Foi continuado o levantamento dos padrões de vencimento e das férias pendentes dos
servidores da rede, para posterior regularização, correção e pagamento.
Foi enviado memorando à Secretária solicitando contratação de Professores para atender
às necessidades surgidas diante do início das aulas presenciais.
Foram redigidos diversos ofícios à Procuradoria, à Administração para solicitação de ﬁchas
ﬁnanceiras, resposta aos requerimento de servidores e lotações.
De outro lado, realizou as atividades de praxe do setor, quais sejam, atendimento dos
servidores, seja para realizar requerimentos, solicitar declarações, bem como para realizar consultas
diversas acerca da vida funcional e demandas requeridas anteriormente, conferência dos pontos
mensais, elaboração do ofício com as informações para a folha de pagamento, atualização da planilha
de licença prêmio.
Ademais, o Setor de Recursos Humanos realizou o atendimento aos Diretores para
regularização das Unidades Executoras e atendimento dos beneﬁciários do Programa Social
denominado “Bolsa Família” para atualização das informações escolares, cujo controle das
condicionalidades da Educação é exercido pelo DRH da SEME.
NOVEMBRO
O presente relatório tem como ﬁnalidade descrever as atividades desenvolvidas pelo
Departamento de Recursos Humanos da Secretaria Municipal da Educação de Estância/SE no
período de outubro de 2021.
Inicialmente foi feito o levantamento das aulas extras pelos pontos enviados pelas escolas
para pagamento.
Foram contratados 09 Professores para atender às necessidades do retorno presencial das
aulas.
Foram confeccionadas portarias de gestor e ﬁscal de contrato, nomeação de diretor
interino, de função de conﬁança e gratiﬁcações.
Foi continuado o levantamento dos padrões de vencimento e das férias pendentes dos
servidores da rede, para posterior regularização, correção e pagamento.

Foram tomadas as devidas providências de acordo com o Relatório de auditoria do Tribunal
de Contas do Estado de Sergipe, onde os servidores mencionados por acumulação de cargos foram
notiﬁcados pela Secretária a procederem com a escolha de um vínculo.
Um Agente Administrativo solicitou exoneração do cargo.
Foram redigidos diversos ofícios à Procuradoria, à Administração para solicitação de ﬁchas
ﬁnanceiras, resposta aos requerimento de servidores e lotações dos contratados.
De outro lado, realizou as atividades de praxe do setor, quais sejam, atendimento dos
servidores, seja para realizar requerimentos, solicitar declarações, bem como para realizar consultas
diversas acerca da vida funcional e demandas requeridas anteriormente, conferência dos pontos
mensais, elaboração do ofício com as informações para a folha de pagamento, atualização da planilha
de licença prêmio.
Ademais, o Setor de Recursos Humanos realizou o atendimento aos Diretores para
regularização das Unidades Executoras e atendimento dos beneﬁciários do Programa Social
denominado “Bolsa Família” para atualização das informações escolares, cujo controle das
condicionalidades da Educação é exercido pelo DRH da SEME.

DEPARTAMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
O Departamento da Alimentação escolar em meio as suas atribuições realizou no mês de abril de 2021.
° Levantamento de todo material em estoque no prédio ;
° Reparo no muro do Departamento da Alimentação Escolar;
O Departamento da Alimentação escolar em meio as suas atribuições realizou no mês de maio de
2021.
° Higienização do prédio para erradicar pragas e vetores:
° Finalização do muro.;
° Acompanhamento dos trâmites licitatórios 2021
O Departamento da Alimentação escolar em meio as suas atribuições realizou no mês de maio de
2021.
° Higienização do prédio para erradicar pragas e vetores:
° Serviço de Capinagem;
° Acompanhamento dos trâmites licitatórios 2021
O Departamento da Alimentação escolar em meio as suas atribuições realizou no mês de maio de
2021.
° Higienização do prédio para erradicar pragas e vetores:
° Entrega de Biscoito e suco para Olimpíada Brasileira de Matemática e entrega de APNS/Plantão
Pedagógico
° Acompanhamento dos trâmites licitatórios 2021;
° Organização do sistema / baixa dos produtos;
O Departamento da Alimentação escolar em meio as suas atribuições realizou no mês de maio de
2021.
° Higienização do prédio para erradicar pragas e vetores:
° Acompanhamento dos trâmites licitatórios 2021;
° Organização do sistema / baixa dos produtos;
° Preparação para o início das aulas.
O Departamento da Alimentação escolar em meio as suas atribuições realizou no mês de 2021.
° Recebimento dos produtos para Alimentação Escolar;
°Abastecimento das Escolas para o início das aulas;
° Organização do sistema / baixa dos produtos;

ALMOXARIFADO

Mês
Novembro

Aquisição R$

Saída R$

Memo.
Expedido

Ord. de
Fornec.

Req.
Atendida

Quant.

111.091,38

84.637,20

06

06

96

Acumulado
do Ano

458.108,30

737.319,66

53

37

1.093

Departamento de Patrimônio

Mês
Novembro

Bens Adquiridos

Valor R$

Bens
Baixados

Valor R$

Bens
Transferid
os

Quant.

01

1.640,00

33

5.360,00

80

Acumulado
do Ano

169

1.445.259,19

510

175.186,43

471

- Recolhimento de bens inservíveis mês de novembro: Escolas Júlio César Leite, João
Nascimento Filho, Departamentos Alimentação Escolar, Manutenção, SEME.
ACUMULADO DO ANO
- Feito inventário da Escola João Nascimento Filho, total de bens inventariado: 937.
- Realização do inventário do Almoxarifado Geral, totalizando 103.303 itens.
- Transferência e arrumação de toda a estrutura do Almoxarifado, devido à mudança de
endereço.
- Recolhimento de bens inservíveis da Escolas: Creche Carmem do Prado Leite, Maria Oliveira
Lima, Escola Cremildes C. Freire, João Nascimento Filho, Antônio Manoel C. Dantas, Anexo
Maria Isabel C. N. D'Ávila, Pedro Soares, Humberto S. Ferreira, Prof.ª Marocas Monteiro,
SEME. Laura Cardozo Costa e Dyonne Carvalho Costa, SEME, Escola Zarria Gabriel Jasmin,
Escola José Dias de Oliveira, Prof. Azarias Santos, Dayse de Oliveira Garcia, Creche Carmem
do Prado Leite, Creche Ministro Luiz Carlos F. Alencar e Escola Municipal Rio Fundo III, Prof.
Azarias Santos, Pre escolar Dayse de Oliveira Garcia, Prof. Dorijan Santos, Pre escolar Pica Pau Amarelo, SEME. Creche Maria do Carmo N. Alves, Núbia Lima do Nascimento,
Almoxarifado da Alimentação Escolar.
- Distribuição de 1.280 Livros Didáticos Volumes 2 e 3, para unidades de Ensino do
Fundamental Menor.

Findo este relatório e atesto as informações supracitadas,

João Manoel Santos Oliveira
Assessor de Planejamento
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