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uuu de 2016 Em cwnprimento as exigncias legais,untamos a Prestação de. Contas do exercício de
2016. o presente Relatório dc Gestão. onde procuramos demonstrar alguns indicadores
que contribuirão para a avaliação da gestão deste órgào, sob o ponto de vista da
legalidade. eiiciência, eficácia. ecotoiïiicidide C CÍtiVidade na utilização dos recursos
públicos
Constam ainda no presente relatório, de lorma resumida, todas as iiiiorinaç.ôes
relacionadas a movimcntaçto 01 camLntaria financeira L patrimonial da entidade. Todos
os registros contábeis obedeceram rigorosamentc ii legislação em vigor, em especial a
Lei Federal n° 4.320/64 e a Lei :Cçii plementar Federal n° 101/00.

1 - 1)A i)OCUMENTAÇÃO:
integra a presente Prestação de Contas todos os documentos exigidos através da
Resolução TC u ° 223/02. Todas as: peças fõrani arrumadas e encadernadas na ordem
seqüencial estabelecida na referida Resolução.

II - 1)0 PLANEJAM EN1'O:
No setor público, planejamento é o estudo e o estabelecimento das diretrizes e metas
que deverão orientar a ação governamental. Planejanento é o processo de definição de
um cenário futuro desejado e dos meios eficazes para alcançá-lo. No atual sistema
orçamentário nacional. e.siabetec.ido pela Constit.t.tição Federal, trêsSC) iQ5 instrumentos
utilizados para a operac.ionalu..açã(, cio processo dc planciamento nos entes federados: o
Plano Plurianual a Lei dç l)uti ii&s OicamLnt ii ias .. a 1 u Oicanicni um Anual
í

A legislação orçamentária do Município de Estância/SE, vigente durante o exercício de
2016
.
é a seguinte:
Plano Plurianual 2014-2017
Lei de Diretrizes Orçamentárias
Lei Orçamentária

Lei N. 4 1.639 de 18/11.12013
Lei N. 1746 de 22/0712015
Lei N.° 1 779 de 25111/201.5
'

Na Lei Orçamentária do exercício de 2016. a receita e a despesa foram estimadas e
Fixadas, re.spcc.tivamente, da seguinte forma:

RI (['1 TA

TOTAL

45.876M00,00
80 000,00
46.726.000100

[

50.51 9.000M0
11.31.000,00
-52.6 5 0.000,00

Receita Corrente
Receita de C,-1piu1.11

DESPESA
Despesa Corrente
Despesa. de Capital
1OF
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A Lei ()rçamen.tria do Município, clabonda em c.ont'ormidad.e com as metas previstas
no Plano Plurianual e na Lei de Diretrizes Orçamenvúrias, contempla as seguintes ações:
1)iS c R1( À O
Construçiío, rc.!brma e/ou ampliação de unidades escolares cio
Ensino Fundamental
Construção, reí'orrna e/ou ampliação de: quadras poliesportjvas nas
escolas
Aquisição C cicsapropriaçíio de imóveis
Construção,, reibrma e manutenção de poços artesianos nas escolas
.Construção. relbrma /j ampliação do pr'dio da secretaria
luisição de máquinas, equipamentos e I11obi!i1noS para a
Secretaria _N4unicipal_dc lducaçi"io
Programa Caminho da Escola
Con s trução ,mioima e anipIiacio de ci echLs
Demais proim.mas dos Governos l.stadual e i"cderal
Manutenção da Secretaria. Mumcip ii dL. 1 du. icio
Programa Nacional de Apoio ao Transporte liscolar PNA.. I'E
Manutenção d() Polo da Universidade Aberta do Brasil
Piogtiiiia Nacional de Alimentação 1 col ir 1 mino 1 undamLnl ml
N'ldflUtcflÇãO do Salário 1 ducaçmo
Programa dc 1 ducaclo 1 cciil
VlaflUteflÇO das Escolas Ivlu flieVpaiS
1 Ações voltadas para desporto nas escolas
Implantação do CIPES * CENTRO
N 1 RO DL IN 1 E RNF 1' POPULAR. DI
ESTANCIA
1\4anutLnco doProt-uati-u.i Dinheiro Direto na Escola I'DDI
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental - MOE
\pO1O 1O Ensino Superior L F&..nio
Programa Nacional de \.l imentaçiio l.scolai - Educaçõo Infantil
Manutenção . Dcsen'ok imuito dal dUcaLão Infantil - MDL
Programa. Nacional de Alimentação Escolar EIA
Manutenção e l)esenvoiviniento cia Educação de. Jovens e AdultoEiA.
Construção. .Reforma ou Ampliação de Unidades Escolares cio
Ensino Fundamental
Construção, ReIbrma e/ou Ampliação de Unidades Escolares da
Educação Infantil * 1 UND[B
Construção. Relorma e/ou Ampliação de Unidades i:scol ai -es cia
Ei A
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental *
FUND.E.B

1 1P
PROJETO
f.R()ETO
PROJETO
PROJETO
PROJETO
PROJETO

PR(.)JEft)
PR()JL 10

ATIVIDADE
AIAVIDADE
ATIVIDADE

.ATIVIDAD
' [IVIDADI
ATIVIDADE'
TVIDAI)I
ATIVIDADE'

,Ví1\fiDADE
ATIVIDADE'
ATIVIDADE
IVIDA[)L
\ 1 IVIDADI
ATIVIDADE
ATIVIDADE
ATIVIDADE
1 IVIDADI
ATIVIDADE
ATIVIDADE
PROJETO
PROJ ET()
PROJETO
ATIVIDADE
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Manutenção do PROFINEM

ATIVIDADE

Manutenção e Desenvolvimento da .lid ucação Infantil FIJNDEI3
Manutenção eDesenvoivimento da Ei A 1"UN1JE3
Remuneração dos Profissionais do Magistério do Ensino
Fundamenta) com Recurso do FUNI)EB
Remuneração dos Pro íissionais dc) Magistério da Educação Infantil
com Recursos do FUNDEB
Remuneração dos profissionais do magistério da RIA. com recurso
do FUNDEB

ATIVIDADE
ATIVIDADE

-

ATIVIDADE

ATIVIDADE
ATIVIDADE

111— DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS
A despesa inicialmente fixada na Lei Orçamentária sofreu algumas alterações no
decorrer cio exercício, ocasionada pela abertura de Créditos Adicionais, conforme
demonstramos a seguir:
Despesa fixada inicial
Créditos suple.m.cntares abertos (+)
Créditos especiais abertos (+)
Redução de dotações (-)
Despesa autai iiada final

52.650.000,00
17.395.542 5 08
15 178—586 69
54 866 955 39
,

Para cobertura dos Créditos Adicionais abertos, foram utilizados os recursos previstos
no art. 43, § 1°, da Lei Federal n° 4.320/64.
IV - DA GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA:
a) RECEITA
A receita orçamentária arrecadada no exercício importou em RS 45.130.212,00
(Quarenta e cinco milhões e cento e trinta mil e duzentos e doze reais). Verificou-se,
portanto, uma arrecadação a menor no valor de R$ 1.595.788,00 (Um milhão e
quinhentos e noventa e cinco mil e setecentos e oitenta e oito reais) que a previsão
inicial de R$ 46.726.000,00 (Quarenta e seis milhões e setecentos e vinte e seis mil
ren isi.

Receita
Receitas Correntes
Ueitas de Capital
TOTAL
L

1

Pieisão
45 876 000,00
850.000,00
46.726.0^00

Arrecadação
45.1-'"')0.212,,00
0,00
45.130 212M0
.

Saldo
745 78$ 00
$50.000,00
1.595.788 900

h) DA DESPESA
Dos créditos autorizados para o exercício de 2016, realizou-se uma despesa no valor de
R$ 48.422.264 1 00 Quarenta e oito milhões e quatrocentos e vinte e dois mil e
duzentos e sessenta e quatro reais) contra uma autorização de RS 54.866.955,39
(Cinquenta e quatro milhões e oitocentos e sessenta e seis mil e novecentos e
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cinquenta e cinco reais e trinta e nove centavos) gerando uma economia orçamentária

na ordem de RS 6.444691,39 (Seis milhões e quatrocentos e quarenta e quatro mil e
seiscentos e noventa e um reais e trinta e nove centavos). conforme demonstrado a
seguir:

1

Categoria Econôn fi ca
ï3espesas_Correntes
Ikpcsas de Capital

L

Autoni4do hniI
54..223.95,39
64 000 00

L

TO1'aL

Fmpcnhado[
478 i5.63444
606 629 ô

Saldo
64Ø$..32095.
36 37044

5I8669s5,394842226-I,0o6444ô91,39

Os demonstrativos anexos à Prestação de Contas demonstrarüo de f.brma detalhada toda
a mm imentaio da despesa orça file ntiiia no L\UUCIO
e) BALANÇO FINANCEIRO
O Balanço Financeiro, apresentado na lbrma estal.,e!ecida no a rt. 10-3, da Lei .Federal a°
4.320/64_ tem a seguinte. eomposiço:
Receita Orçamentária

145i30.21 2,00 Despesarçiinieffliriii

48Ã22264,00
000

TmnsI Financ. Recebidas
Recebim e ntos Extraorçarrientaría

$.984334.22 Transí. Finane. Concedidas
1 O 997 I 1 24 P IanmLnto 1 \ti Iu1 . lmLnt tua

Saldo em espécie do exercício
anterior
TO TAL

1 .9373663,07 Saldo em espécie p/ o exercício
seguinte
1 ()F \.I
67 049 360,3 _______

16,7 4 5 05 17
1 .882.043,36
67 049 36O,3

V - DAS LICITAÇÕES:

Foram realizados no exercício 25
Modilidide
ENE \IGIRII 1[)ADL
-,
-.
ij- LICI 1 AC'ÂO
INI Xl(1B1l 11)ADI
DE LICITAÇÃO
AÇAO

-

N1.
1
2

t0SS0(S) licitflt.óriO(S)

-_

1 nctl:I(cs)

_

1 ccno 1 e. 11OlO.!V1 1 1 1) \ 1\4 1
-1 RIAC '-1. ci tIni io 1 cion ii de
'idcr i t ç i\si'kni..ia Corinábil
Procuradoria
..

..

1 .l..i..L
ssociação de
Fransparte de Passageiros
o do
MuIuuplOdLI___i incia

1NEXIGIBILIDA1)F
DE l_ICITAÇÃO
IN E.X1011311 IDADF
DL LIU1 1 AÇAO

4

INEX1G 113 1L11)ADE

_

LICITAÇÃO

conIrme seeue:

Associaçâo Musical Lírta Carlos
Gemes

Associação Musical 1,.ini Carlos
Gemes

INEXIGIBILIDAI E
Dl 1 I( EI AÇ ÃO

6

...
.
Sarnam Veículos 1. 1 DA

INEXiGII3iLiI)VRE,

7

IN'IAP- inst ituto_M.un.ícipal de

-

Objito

1 o.içio de licença de uso do
'l2:ui11 1 para iiitorinttiiiç to
de

Lonsultoili

e

assessoria;
Prestação de serviços de vales trai] poi tL para os servidores
diSi MI
Apresentações artísticas da
1 na
Associação
musical
Carlos G.omrs:
Contratação da associação

para capacitar e acompanhar
os alunos nas apresentações
das bandas marciais:_____
Prestação de serviço de
e
preventiva
m 1nutLucIo
corretiva dos veículos:
Contratação de prestação d
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i)I:.

LICITAÇÃO

Admitiistiaçïïo Pública

DISPENSA 1) F
i * CF•\( 'k()

serviços
locação
de
de
so flvare:_______________
Locação
de
11r11
ifl()VCI
localizado no Povoado Porto
do N'lato:

i)IOCI. S'1... de 1 . stmncia

C :)nstruç:.5cs e fvl.oiitagen.. s Prestação de Serviços de
1)\ E PP LONGR1 1
cont uç io de cobu Lura da
Construtora Norte e Serviços L 1 DA quadri de esportes da ):.seoIa
Maria Isabel C. N. .[YA.vila
Fornecimento de materiais de
E)Jc ittn Continental E 1 DA
EqLIi[)CJIg

CONCORRÊNCIA
()RRI NCIA

_

E-

1

.
PPREGA- C)
O
)1 RI SI_\CIAI
r
PR.EGAO
PRLSbNC.1AI...
-.
PREGÃO
PRESENCIAL

. .
. .
.
. ..
'v1e'<>aI ( (')flL r (_!a.1 1 1 I)\ - Ni
_______
____________

Aquisição de materiais
construçao :Cfl gera!;

de

AK BAR Comércio Exportação e
1 mOrtLÇo I.:rD.A, N'1ir:c.iIete.
SIf1tOS Calazans
1 3 1..., J,
Comércio cai Geral L;rD\ - lvlE

Aquisição de materiais
construção ciii geral:.

de

•

.

..

PREGÃO
,
,
EIk. 1 EONI.C()

1

PRLG \()
.I:.IETRON' }( ()

. ..
1 clito i 1 1 DA \1L
[IL L 1 d itori Boquinu
.
2 (1
: - l'i)'\ vl F

PREGÃO
lii .. IrRONICO
.

PRI Ào
Ô:NlC()
a:i l

.
Padrão
-

-

4

- pR.EO,O
EL.LíR.ONtC()
11

PRFGAO
1 RONIC ()

6

PREGÃO
1 1__1 1 RON
PRI (AO
11 LTRONICO

1 li

(ii dL1

Gama i...)kiribuklora Logística de
\liinentos 11 1 RI.1.J J\'l l:. Irig€r
Comércio L I L)j\ tvl li.:.,
,E(JUarC) Teles Dantas 11'1
D[ANJ IJ L)jsjribuidora e Atacadista
l:I'I)A
R& 1 Migaiiu. LIDA MI
Livraria e Papelaria Renascer
LTDA. Ml
Livraria e Papelaria Renascer
jJ'[»\ !vll.i
ALLD()C l:quipamentos de
Intor11tIL i 1 1 1) \ 1( IdLll
Soluções em [Ii.. 1 DA ME
1 1 DLanLt1/aL o Ptolongacla
UMA MI

P R. I GAO
111 1 RONI( O
PREGk()
ELETRON JC ()

Monic.a de Jesus Silva

Fr.ig.or Frios Comércio 1F1)A rvl E,
E.IA.NJU Distribuidora e Atacadista.
i..JDi\.. Distribuidora l`erreir,1 e
Silva 1,1 1DA ME
...
.
.
1 O RPB \ulo 1 ø to 111) \
li

O Amigão Auto Pecas l..:[DA.
FEDE N (cuTçctO L
1 ID MI

Aquisição de gâs liqueftitode
Petróleo envasado em botíIo
de 13 k
de
Servicos
GrMicos
()impressão d.. dia
pasta do
aluno, licha de matrícula e do
A(t1kiç10
.géneros,
de
destinados
a
a lituenlícios
ai incniaçio escolar dos. alunos
atendidos na rede c das
3)eIi5
crianças
atendidas
materiais
kquiiç io
de
didáticos para novas turmas do
PFJA
isição de material de
Aquisição
de
tOunLt\
unidade de t)aen

L

Contratação dos serviços de
e
dei ltwlL o
dLIL/ iç io
desinsetizaçao:
g.neros
de
Aquisição
alimentícios. turma da Ei A;
-.
(. OmpT

'L \ 1t0',

para
tr
Aquisiçao de lubi tíkan
os veículos desta stcicl um
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PREGM)

12

11 1

PR [G1k0
HFIRÔNIC0

13

ClIAMA.DA PÚBLICA

Aquisição de caminhões baú

KC.INCO Caminhões e Ônihus

Ido p.am o ti 1npoite

UMA
DA

ILII it

1

Viação Atlântico Sul LTDA EPP

Prestaçõo de serviços de
conserto, troca e força de
incus (borracharia):

Grupo de. Jovens Cooperativista da
Colônia Sucupira - COOPERJ(.)S;
COO.P Regional dos Assentados da
Região Sul do Estado de. Sergipe.:
Rede AaroecoloL'ia de A.cricultores
Familiares de Sergipe: Cooperativa
da Juventude .Org. pela SOE)
Econoni. e Sust. de Sergipe

Aquisiçto
de
gêneros
alimentícios
oriundos
da
aaricu ltura familiar;

de

dli H1 ii taçao

escol(-1r.,

VI - 1)A GESTÃo PATRIMONIAL
O Balanço Patrimonial, levantado em estrita observância às normas estabelecidas na Lei
Federal n.° 4.320/64, apresentou um resultado acumulado iiTi OI'dBfl) de RS
I4.385.72835 (quatorze milhões trezentos e oitenta e cinco mil setecentos e vinte e
Oito reais e trinta e Cinco centavos). 1.)e !brnia resumida, a posição do patrimônio
público municipal em 31/12/2016 era a seguinte:
Ativo

"

[Ativo Não Circulante
-

TOTAL

-

tj

17.31.0.038,07 1

22L30972
000
1, 4 385 728 3 5

(icul Ini.c
Pau imoniolicluido
_
101 'i

,

- 17 310 038 87

O resultado econômico do exercício foi negativo na ordem de RS 6.049.775,32 (seis
milhões e quarenta e nove mil setecentos e setenta e cinco reais e. trinta e dois
centavos) decorrente da diferença entre as variações patriinoniais aumentativas e .as
variações patri mon ais diminutivas, apuradas conlonue as variações patrimoniais
(juant1tttl\ as peça integrante desta Prestação de Contas, Rc umidamcri1e o resultado
econômico do cxci ciclo está demonstrado à seguir
Variações PatriniontalAumeitativa
VuncõPitiimontaLDnmtitr.i
Resulta(loo _P _itt amon iii
-

[

1
18__81) 199.19
6 049.775 32
-

,

Vil - DA APRESENTAÇÃO DO RELATOR.IO DE GESTÃO DA SECRETARIA
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O Planejamento é urna ferramenta administrativa, que possibilita
perceber a realidade, avaliar os caminhos, construir um referencial

futuro, strLIturando o trâmite adequado e reavaliar todo o
Processo, a que a planejamento se destina.. (Valdir Venluri,
A Secretaria Municipal de Educação de Estância apresenta o Relatório

de Gestão do Exercício.12016, objetivando atender a legislação pertinente ao
processo de prestação de contas, da utilização dos recursos públicos,
especialmente aqueles vinculados à educação. Conforme e:xplicíta a epígrafe
supracitada, Valdir Venturi mostra a importância do planejamento e todo o
processo para se chegar ao destino almejado. É necessária a percepção da
realidade, onde os caminhos a percorrer devem ser avaliados e refletidos,
construindo uma estrutura adequada para se chegar ao seu referencial futuro e
a todo tempo, reavaliando o processo e se necessário for, repianejá-lo. Diante
disso, planejar e executar ações voltadas para o atendimento educacional de
qualidade requer, além de pessoas habilitadas, profissionais que pensem
propostas para urna escola mais humana, que atenda às crianças, jovens,
adultos e a sociedade em geral, nas suas mais tênues necessidades.
Este Relatório de Gestão tem como objetivo apresentar as principais
ações na área financeira, administrativa e pedagógica realizadas pela
Secretaria Municipal de Educação - SEME, durante o exercício de 2016,
visando à efetiva observância e aplicabilidade dos preceitos contidos na
legislação, associados aos princípios básicos da Administração Pública, quais
sejam: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, dentre
outros princípios previstos na legislação vigente.
Neste documento, é explicitado o balanço sistemático das ações de
maior relevância realizadas pela Secretaria, através dos Departamentos:
Administrativo, Alimentação Escolar, Almoxarifado, Financeiro, Licitação,
Pedagógico, e Transporte Escolar, Assim, é possível observar algumas das
o

1
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contribuições da Secretaria para melhorar a oferta do serviço público, visando
garantir unia educação básica da rede pública de qualidade a todos os
munícipes. Sendo que, o desenvolvimento dessas contribuições ocorre num
ambiente de complexidade, em função, principalmente, no diálogo com as
entidades sindicais para o desenvolvimento de ações e estratégias
previamente discutidas, analisadas e adotadas por esta Secretaria de
Educação. O nosso orçamento em 201$ foi da ordem de R$ '52650000,00.
Para a atual gestão da SEME, o planejamento estratégico das ações
educacionais, deve ser pensado em cada departamento e culminado em ações
conjuntas, perseguindo a execução com os pilares da eficiência e da eficácia,
perpassados pela comunicação, a qual opera para a efetivação das mesmas.
Cada ação descrita no escopo deste texto foi realizada à luz de objetivos
comuns: racionalizar, legalizar, qualificar e agilizar o atendimento aos gestores
escolares, profissionais do magistério, alunos, pais e toda a comunidade
escolar onde esteja instalada uma Unidade de Ensino atendida por esta
Secretaria. Este relatório se delineia por meio da vontade e do empenho em
atender as demandas sociais e educacionais da Rede Pública Municipal de
Ensino de Estância, e para o desenvolvimento das ações aqui descritas, tevese o aporte financeiro nos programas 'de governo, nas metas estabelecidas e
no Plano de Ações Articuladas (PAR), instituído pelo Governo Federal, dentro
das possibilidades e Plano Municipal de Educação - PMEE.
Destaca-se que todas as ações, projetos e medidas aqui apresentadas,
desde seu nascituro tiveram ampla participação coletiva nas decisões,
mostrando-se mais uma vez, o desejo desta administração de garantir a
verdadeira gestão participativa e democrática da Educação. Dessa forma,
estima-se que este escrito possa servir para ilustrar o desejo e a força dos
servidores lotados na SEME, a qual fora investida para a criação e execução
de medidas e políticas públicas educacionais, que se propuseram a promover
6
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urna educação: diferenciada, e de qualidade igualitária, que garante o acesso, a
permanência e o sucesso dos agentes educacionais nas escolas deste
município.
Espera-se que além de um referente dos investimentos educacionais
municipais, este seja um objeto de registro e avaliação do que está sendo feito
para contribuir com o desenvolvimento da cidade de 'Estância dentro da área

da Educação. Assim, é preciso reconhecer o que já fora feito, mas acima de
tudo estar pronto para promover novas ações que humanizem a prestação de
serviços educacionais com maior nível de qualidade, beneficiando, assim, toda
a sociedade. É o que se planeja para o novo exercício que está por vir:
construir a educação de Estância com base num processo contínuo de açãoreflexão-ação.
Por fim, as Informações aqui apresentadas são fruto de um esforço
coletivo de trabalho, com a participação de importantes atores em todo o
processo, principalmente dos técnicos desta Secretaria, gestores das unidades
de ensino, familiares dos alunos e dos diversos profissionais em Educação
/

/ Marta J?e dos Santos
//Secretária/Municipal de Educação
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1.5.
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.

ESCOLAS

1

E.M. ANA LIMA, SANTOS AQUINO

.......

Rua A, 153, Conj. CamaçadB.Bonfim.

ï— E.M. ANTÔNIO CARLOS VALADARES

Povoado Araçás,

E.M. CORDÉLIA NASCIMENTO COSTA

3

.... ...... ....

ENDEREÇO

Povoado Dïzitena.

T— E.M. DR. ANTÔNIO MANOEL DE C. DANTAS Rua João Laureano, 147 B. CandeaL
5
6,

Í,

E.M. DR. FERNANDO LOPES

Colônia São José

E.M. DR. HUMBERTO SILVEIRA FERRERA

Povoado Podo do Mato sfn

7:— E.M. DR, PEDRO SOARES

Povoado Riboleirinha.

i—

E.M. EMiDI.O DE PAULA ALMEIDA

Povoado Cchoeirinha s/n

9

E.M. FRANÇA

Povoado Saco do Barbosa

:j-õ:- E.M. JOÃO NASCIMENTO FILHO

Rua Veríssimo Viana, 171 B. Centro

11
E.M. JOIÃRTÊMIO BARRETO
:j--- E.M. JOSÉ BARBOSA DOS SANTOS

Colónia Estancinha

:I-- E.M. LAURA CARDOSO COSTA

Rua Zêca dó Forte, 134 B. Cidade Nova

Povoado Taquari

14,

E.M. MADRE TABERNÁCULO (DOM COUTINHO)

Rua Dr. Osvaldo Cruz, 272B. Alagoas

1

E.M. MANOEL FERREIRA

Assentamento Maravilha sln

fl

16F. M. M ISABEL CARVALHO NABUCO

ÁvlLA

Rua Antônio Bpo de Oliveira

EM. NÚBIA LIMA DO NASCiMENTO

Parque Residencial Santo Antônio, 6. Cidade Nova

E.M.Prof. AZARIAS SANTOS

Rua da Cachoeira, 1275

E.M. Prof. DORIJAN DOS SANTOS

A\ Dr. Camilo Calazans, 828, 6. Cidade Nova

a

Santa Cruz

Rua A 10 Conj. Antônio Calos Valadares B Cidade

20.

E.M. Prof. NILSON BARRETO SOCORRO

21,

E.M. Prof.aARLETENUNES LIBÓRIO

Povoado Ouricuri

22,

E.M. Prof.1 CREMILÔES CORREIA FREIRE

Rua São Caetano, 564, B. Botequim.

23.

E.M. Prof.a ELEONORA LEITE PEREIRA

Povoado Curuanha,

24,

E,M.Prof,a JOAQUINA DE SOUZA

25.

E.M. Prof

'26.

E.M. RIO FUNDO III

Nova.

j Colônia Entre Rios
Rua A, sínConI. Piauitinga, Bairro Alagoas.

MARIOLANDA SOUTO SANTOS

E.M. SENADOR JÚLIO CÉSAR LEITE

Povoado Rio Fundo iii

-

ua General Pedra, 516 8, Centro

1
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E.M. SENADORA M DO CARMO N. ALVES

Alto São Vicente, sin 8. Estancinha.

E.M. VIRGÍLIO OLIVEIRA LIMA

Povoado Muculandtiba

30.

EM, ZARRIA GABRIEL JASMIN

Av. Manoel Bonfim 1418 B. Alecrim.

31.

EM. TIRADENTES (DYONNE C. COSTA)

Rua Geraldo Bispo de Souza, s/n, Bairro Alecrim,

32.

E. ED. INF. DAYSE DE OLIVEIRA GARCIA

Rua Fernandes Reis, 20 B. Alagoas.

33.

E. ED. INF. PICA-PAU AMARELO

34.

E.ED. INF. Prof. JOSÉ DIAS DE OLIVEIRA

Trav. Osvaldo Freire da Fonseca, 17 B. Centro.

3

E. ED. INF. MAROCAS MONTEIRO

Av, Leonardo Ribeira, 90, B Bõnfim,

CRECHE MARIA DE OLIVEIRA LIMA

Rua Elísio Matos, s/n, Bairro São Jorge.

28.

iT

-

Rua Existente, s/n Conj. Paulo Amaral, 8, Cidade
Nova.

Rua Maria Helena S. Froes, 166, Conj, Camaçari, 8.

37.

CRECHE VIRGINIA COSTA VIEIRA

38.

CRECHE CARMEM DO PRADO LUTE

Av. Getúlio Vargas, 674 B. Centro.

39.

CRECHE MARIA VIRGÍNIA LEITE FRANCO

Rua Frei Damião, 532 Conj., Bairro Cidade Nova.

40.

CRECHE MIN. LUIS CARLOS F. DE ALENCAR

Rua A, Conj. Santo. Antônio, Bairro Cidade Nova.

41.

ECHE SENADORA W DO CARMO N.
ALVES

Bonfim,

Rua M, s/n Conj. Antônio Carlos. Valadares, Bairro
Cidade Nova.

1
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O Prefeito Carlos Magno Costa Garcia, em consonnca com a
Secretária Municipal de Educação, Professora Maria José dos Santos,
dedicaram forças para que houvessem mudanças significativas na área da
Educação, e o resultado é constatado no crescimento do IDEB.
Em 2016, as ações da Secretaria Municipal de Educação continuaram
sendo pautadas na perspectiva de envolver todos os agentes educacionais a
construírem coletivamente as propostas de mudanças que devem continuar
sendo implantadas na Rede Municipal de Ensino,
A SEME tem conhecimento de que ainda está nos primeiros passos para
a implantação total da Gestão Democrática. A implantação de um projeto de

gestão democrática implica na ruptura com modelos tradicionais de
gerenciamento e impõe mudanças no âmbito das escolas e dos sistemas de
ensino. Não se constrói Gestão Democrática de uma hora para outra, e a
literatura da área mostra isso. É preciso ter em mente ações processuais,
muitas vezes que serão desenvolvidas paulatinamente:
Assim, a gestão democrática é um objetivo e um percurso. É um
objetivo porque se trata de uma meta a ser sempre aprimorada e é
um percurso, porque se revela como um processo que, a cada dia,
se avalia e se ieomniza (GRACINDO 2007 p-35)

Além dos teóricos que fundamentam a gestão democrática na
Educação, a SIEME ao conceber seu Plano de Gestão, o qual orienta
anualmente as ações educacionais que serão desenvolvidas na Administração
da Prefeitura do Desenvolvimento, tem notado a necessidade de democratizar
o ensino. Esta proposta está presente hoje em praticamente todos os discursos
da reforma educacional no que se refere à gestão, constituindo um "novo senso
comum", seja pelo reconhecimento da importância da educação na
11
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democratização, regulação e "progresso" da sociedade, seja pela necessidade

de valorizar e considerar a diversidade do

cenário social, ou ainda a

necessidade do Estado sobrecarregado (Barroso, 2000) "aliviar-se" de suas
responsabilidades, transferindo poderes e funções para o nível local.

Uma Escola Pública popular não é apenas a que garante acesso a
todos, mas também aquela do cuja construção todos podo
participar aquela que realmente corresponde aos interesses
populares, que são os interesses da maioria; é, portanto, uma
escola com uma nova qualidade, baseada no empenho, numa
postura de solidariedade, formando a consciência social e
democrática. /4 O primeiro passo é conquistar a escola velha e
convertê-la num centro dó investigação, reflexão pedagógica e
experimentação com novas ali em ativas dum ponto de vista
popular. (SÃO PAULO, 1989:10).

A gestão democrática faz parte da luta de educadores e movimentos
sociais organizados em defesa de um projeto de educação pública de
qualidade. Essa luta constante em busca da democratização resultou na
aprovação do princípio da gestão democrática instituída na Constituição
Federal (BRASIL, C. F. art. 206, 2006). Deste modo, as escolas passaram a ter
legitimidade para exercer a democratização da gestão enquanto possibilidade
de melhoria do processo educacional. Segundo GADOTTI (2001) de nada
adiantaria urna Lei de Gestão Democrática do Ensino Público que concede
autonomia pedagógica, administrativa e financeira às escolas, se o gestor,
professores, alunos, e demais atores do processo desconhecem o significado
político da autonomia. Para este autor, o exercício desta autonomia não é
dádiva, mas sim urna construção contínua, individual e coletiva. Nesta
perspectiva, efetivar urna gestão democrática implica na participação de todos
os seguimentos da comunidade escolar levando à construção de espaços
dinâmicos, marcados pela diversidade e pelos distintos modos de compreender
a escola. Diante do exposto, é preciso que a escola repense urgentemente o
12

/17

.1

PREFEITURA DE ESTANCIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

seu papel em busca de formar cidadãos críticos participativos e atuantes,
orgulhosos de seu saber, capazes de solidarizar com o mundo exterior e serem
capazes de enfrentar o mundo do trabalho corno realização profissional através
de atitudes de humanização e respeito ao próximo.
Pensando em um modelo de escola democrática, gestores e docentes
devem proporcionar um espaço de interação de saberes e delegação de poder
em prol da aprendizagem significativa do aluno. Pensar o trabalho
coletivamente significa construir mediações capazes de garantir que os
obstáculos não se constituam em imobilismo, que as diferenças não sejam
impeditivas da ação educativa coerente, responsável e transformadora. Esse
contexto relacional implica em buscar o objetivo comum que é o
desenvolvimento integral do aluno e do sucesso da escota através da
implantação de um Projeto Político Pedagógico que traduza os interesses e
anseios coletivos. È com este olhar quê procuramos compreender a ação
pedagógica do gestor escolar, através do reconhecimento que a educação é

essencialmente um ato de conhecimento e cõnsc.íentização, mas que por si só,
não leva urna sociedade a se libertar dos mecanismos opressores que
norteiam a sociedade em gestação. Para tanto, ë necessário que o gestor
assuma uma postura de compromisso aderindo o desafio da diversidade a
serviço da comunidade. Assim, õ estudo proposto possibilita compreender as
ações e os desafios na busca da gestão democrática na escola pública,
principalmente no contexto em que vivemos, onde a escola acaba se
distanciando do sentido real da democracia. De acordo com Paro (2006, p.25),
"Não pode haver democracia plena sem pessoas democráticas para exercêlas".
Nesse contexto, configura-se na premissa de que existem grandes
desafios em busca de uma gestão democrática. Porém, esses desafios são
lançados para os profissionais da educação com

:0

intuito de renovarem suas
13
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práticas educativas. A proposta de uma renovação é complexa, primeiro
porque perpassa todos os aspectos da prática pedagógica; segundo, porque
exige abertura dos envolvidos no processo com vontade política de mudar; e
terceiro, porque os meios para concretizar as aspirações devem estar em
consonância com o contexto histórico.
Mesmo com tantos desafios devemos nos respaldar no pressuposto de
que toda e qualquer mudança, requer uma compreensão crítica e reflexiva,
principalmente nas discussões e debates

pedagógicos que norteiam a

democratização da gestão escolar.
A gestão democrática exige a compreensão em profundidade dos
problemas postos pela prática pedagógica. Ela visa romper com a
separação entre concepção e execução, entre o pensar e o fazer,
entre a teoria e a prática. Busca resgatar o controle do processo e
do produto do trabalho pelos educadores (VEIGA, 1997, p. 18).

O enfoque dado por Veiga (lbid,) nos levou a discutir, através de uma
análise bibliográfica e ihterpretativa, alguns tópicos que se relacionam com a
gestão democrática e sua importância no atual cenário educacional. Para
entendermos melhor a proposta da gestão democrática é necessário fazermos
uma contextualização com a história dos processos democráticos na
Educação. Essa temática é importante, pois concretiza o que Fusari (1993,
p25) afirmou acerca das reflexões hístóricas. Para este autor é a partir destas

reflexões que"poderemos nos reconhecer na construção histórica,
esclarecendo como estamos atuando e como queremos construir essa nossa
história'. Com efeito, além da visão crítica, a análise histórica e a
contextualização do processo democrático na Educação nos dão elementos
para refletir sobre a prática gestora desenvolvida nos estabelecimentos de
ensino e propor alternativas criativas e flexíveis na implantação de um tipo de
educação que busca a democratização.

14
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A proposta de uma política democrática na educação é unia luta antiga
que os educadores travam contra os modelos autoritários de gestão. Entre as
décadas de 1960 a 1980 o tema da participação e da democratização da
gestão escolar, tomou boa parte das discussões e dos debates pedagógicos,
tanto no setor público quanto no setor privado. Segundo Vianna (1986) nessa
época, "experiências isoladas de gestão colegiada de escolas sempre
existiram, mas não tiveram um impacto maior sobre os sistemas de ensino".
Ainda na década de 1980, o tema relacionado à democratização da gestão foi
muito debatido na luta pela constituinte de 1988, data da promulgação da
Constituição Brasileira que consagrou o princípio da "gestão democrática do
ensino público'. Na década de 1990, a gestão da escola e em especial o
trabalho do gestor escolar também passou a ser objeto de debate entre os
diferentes setores sociais. Os debates, embora não afinados a mesma
perspectiva teórica, e política, convergem, contudo, na importância atribuída à
gestão da escola como instrumento para a promoção da qualidade na
educação. As várias reformas educacionais implementadas desde a década de
1990, em vários países do mundo, pretenderam "modernizar' os sistemas
educativos. O discurso da modernização das escolas não colocava em questão
apenas sua eficácia; questionava de fato, os princípios e finalidades da
educação, em especial o seu caráter público e democrático. Nesse contexto,
(.) tornar as escolas eficazes torna-se então, a principal meta das
reformas, o que pot .sua vez Implicara adotar lambem urna outra
visão de gestão escolar, que sinalizasse para a emergência de
urna nova culiura na escola, ancorada em três eixos: a
:descentralização, a autonomia e a liderança escolar.(FONSECA,
1995 et al., p.53

Enquanto Lei Complementar 'da Educação, a Lei de Diretrizes e Bases
da Educação Nacional LDB n° :9,394196 (BRASIL, 1996), estabelece e
regulamenta as diretrizes gerais para a educação e seus respectivos sistemas
de ensino. Cciii esta lei, a educação passa por grandes mudanças e passa por
resguardar os princípios constitucionais, inclusive, de gestão democrática.
15
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Portanto, todas essas explanações teóricas nos levam a um só objetivo que é o
de promover a equidade na educação por intermédio de uma gestão
participativa e democrática.
A efetivação de uma gestão democrática é sempre processual e,
portanto, permanente vivência de aprendizado. É um processo eminentemente
pedagógico, que envolve, entre outros, o conhecimento da legislação e a
participação nas modalidades de provimento ao cargo de dirigente escolar, a
implantação e consolidação de mecanismos de participação. Dentre os
principais mecanismos, o Projeto Político Pedagógico é imprescindível para a
elaboração de uma proposta pautada nos trâmites demoçrâticos. Segundo a
Lei de Diretrizes e Bases da Educação, artigos 13 e 14, a elaboração da
proposta pedagógica deve contar com a participação dos profissionais da
educação. Com tais dispositivos, a lei dá um realce ao papel da escola e dos
educadores na construção de projetos educacionais articulados com as
políticas nacionais, as diretrizes dos Estados e municípios e capazes, ao
mesmo tempo, de levar em consideração a realidade específica de cada
instituição de ensino, Como afirma Freire (2001): "... O mundo não é. O mundo
está sendo. (...). Não sou apenas objeto da História, mas sou sujeito
igualmente. (...) caminho para a inserção, que implica decisão, escolha,
intervenção na realidade,, portanto, ele retrata a razão emancipatória que
possibilita a visão de totalidade. Dessa maneira, o projeto pedagógico na
autonomia construída deve permitir aos professores, alunos, coordenadores e
diretores estabelecerem uma comunicação dialógica, para propiciar a criação
de estruturas metodológicas mais flexivejs para reinventar sempre que for
preciso. A confirmação desse contexto só poderá ser dada numa escola
autônoma, onde 'as relações pedagógicas são humanizadas. Cada proposta ou
projeto pedagógico retrata a identidade da escola, daí a importância de
construí-lo com a participação de: todos que fazem parte da educação.
1
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A partir desses pressupostos os trabalhos pedagógicos da LEME
foram propostas de acordo com os seguintes eixos basilares:
a)

Participação coletiva e democrática no estudo, elaboração e implantação

de políticas educacionais: em reuniões com representantes de entidades
educacionais foram analisados e reelaborados documentos importantes para a
Educação como Estatuto dos Servidores e Plano de Carreira, Cargos e
Salários dos Profissionais da Educação Básica do Munícipio de Estância;
criação do Fórum Municipal de Educação de Estância, proposta com vistas a
dinamizar o planejamento educacional, através da elaboração do Plano
Municipal de Educação;

b)

Através de atividades pedagógicas foi realizado o resgate histórico-

cultural de tradições importantes do município, a exemplo da Feira de Cultura e
Arte - FECULTARTE que trabalhou o tema

"Nordeste urna nação de

riquezas: Estância enaltece sua gente, cultura e beleza.", que envolveu 34

escolas da 'Rede Municipal:, congregadas em 'barracas, na Praça Barão do Rio
Branco, resgatando-se as manifestações culturais construídas coletivamente
pelo povo da cidade, sendo um espaço de apresentação das produções
pedagógico-culturais dos alunos, professores e gestores das unidades de
ensino; projeto de comemorações da Semana da Pátria, destacando a "Brasil
país da miscigenação: urna África que pulsa no meu coração. Esse projeto
mostrou a retornada do civismo nos desfiles cívicos, fomentando uma reflexão
acerca da valorização dos povos que contribuíram com a formação histórica e
cultural do Brasil, em especial os povos africanos, fazendo assim um
enfretamento do racismo, preconceito e discriminação racial, sem deixar de
lado a exposição criativa e inovadora de cada tema abordado pelas escolas;

1'
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Formações pedagógicas com o estreitamento de teoria prática, ensino

C)

e aprendizagem: ações iniciadas a cada semestre com os Encontros
Pedagógicos dos profissionais do magistério da Rede Municipal. No 1 Encontro,
realizado em fevereiro de 2016, a SEME propôs a discussão sobra: Políticas
Públicas para o Municipo: Refletindo o Plano Municipal de Educação de
Estância e a Base Nacional Comum Curricular para transformação das

práticas pedagógicas.

d)

O II Encontro Pedagógico, ocorrido em julho do referido ano, reuniu os

professores da Rede convidando-os para a uma reflexão sobre "Educação e
Aprendizagem no Cotidiana Escolar". No decorrer do ano, realizaram-se

ainda Formações Continuadas para todos os professores e professoras.
Destaca-se que estas form

e)

ações trouxeram como diferencial a realização de atividades práticas,

com oficinas, cujos palestrantes/ministrantes não ficaram apenas na
apresentação de conceitos, mas mostram a utilidade prática destes na
realidade educacional dos professores participantes.

Nesta seção estão alancadas, de maneira pontual, as ações
desenvolvidas pela SEME no exercício de 2016. As atividades são
apresentadas de maneira sumarizada, visto que serão detalhadas no escopo

deste texto, nas descrições específicas por diretoria.

- Encontro Pedagógico da Rede Municipal

r
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No primeiro encontro discutimos "Políticas Públicas para o Município:

refletindo o PME E e a Base Nacional

Comum Curricular para

transformação das práticas pedagógicas". O evento ocorreu no mês de
fevereiro, envolvendo toda a equipe da SEME. Nesse espaço, os profissionais
de ensino, ligados a: todas as modalidades, discutiram acerca das políticas
educacionais a serem implementadas pela a União, Estados e Municípios.
O Prefeitura de Estância, através da Secretaria de Educação, engajados
neste processo, que traz com ele urna mudança significativa no contexto
educacional, através de muitas discussões que envolveu vários segmentos da
sociedade local, proporcionou ao povo de Estância um Plano Municipal de
Educação elaborado com fundamento científico, apresentando o planejamento
estratégico, democrático e participativo. Sob esta ótica os estancianos,
utilizarão o PMEE, lei n° 115512015, como uma lupa para entender as nuanças
do povo, mas acima de tudo, propor a plano como uma ferramenta de
transformação social através da educação. Foi neste sentido na busca de
refletir as metas e estratégias do PMEE, que E Encontro Pedagógico da Rede
Municipal de Ensino foi idealizado.

11 - Encontro Pedagógico: "Educação e Aprendizagem no Cotidiano
Escolar".

A escola é um espaço de multiplicidades, onde diferentes valores,
experiências, concepções, culturas, crenças e relações sociais se misturam e
fazem dó cotidiano escolar uma rica e complexa estrutura de conhecimentos e
de sujeitos. E é nesse espaço de diversidadë, que se constrói a aprendizagem.
Desta forma o Educador representa a peça chave para que a
aprendizagem ocorra, porque é ele que está diretamente envolvido no
processo de aprendizagem junto com o seu aluno. Dialogar com os
19
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profissionais da EdUCaÇãO sobre os limites e contradições que a profissão de
professor e professora lhe impõe, e as ferramentas quê esse profissional
precisa ter para lidar com as dificuldades e desafios para alcançar em seu
cotidiano escolar superação das barreiras e desenvolver a aprendizagem
esperada para o seu aluno, foram os objetivos do 11 Encontro Pedagógico de
2016, pois falar de Educação e Aprendizagem nos remete ao entendimento e
reflexão da amplitude da educação, e da relevância que esta discussão trás
para todos os envolvidos no processo educacional.

III Reuniões Pedagógicas e Eventos nas Escolas

Foram realizadas várias reuniões pedagógicas com os gestores das
unidades escolares e participação em vários eventos realizados nas escolas.

IV * Reajuste Salarial dos Profissionais e Trabalhadores em Educação da
Rede Municipal

O percentual de reajuste dos professores foi de 11,36% a ser
implementado. Já o reajuste dos servidores efetivos lotados nas escolas, foi de
55%,
V - Contratação de Intérpretes de Libras, Cuidadores e Monitores para
Manutenção do Ensino
Foram contratados 93 profissionais, sendo 61 na função de Agente do
Desenvolvimento Infantil ADI), 06 intérpretes de libras, e 17 cuidadores,
visando atender os alunos que apresentam algum tipo de deficiência e
necessitam de cuidados especiais. No mesmo período, contrataram-se ainda
09 monitores com função de acompanhar os alunos da Educação Infantil, os
20
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quais necessitam de atenção redobrada dentro do transporte escolar e na
realização das atividades pedagógicas nas Unidades, de Ensino.

VI - Novas Turmas de EJA
Em 2015, foram matriculados $2 alunos em 03 Escolas Municipais. Em
2016, dando continuidade ao Projeto Oportunizar, a Secretaria Municipal de
Educação viabilizou o funcionamento de mais duas (02) turmas da Nova EJA,
sendo 114 alunos matriculados. Esse trabalho foi realizado em parceria com o
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação- FNDE, possibilitando
também, o acesso de pessoas não escolarizadas à educação.
VII - Formações para Servidores

Profissionais em Educação: Formação Continuada com os
a)
Professores do 10 ao 40 Ano do Ensino 'Fundamental

b) Capacitaçãopara Cuidadores de Creches

2.
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ii

e) Avaliações Externas: Reflexão e Análise

(Professores do Ensino

Fundamental)

O Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb) é composto por três
avaliações externas em larga escala: a Avaliação Nacional da Educação
Básica (Anab), a Avaliação Nacional do Rendimento Escolar (Prova Brasil) e
a Avaliação Nacional da Alfabetização

(ANA). A Aneb é destinada a
estudantes do 5°, 9 1 ano do ensino fundamental e 30 ano do médio, A Prova
Brasil para os estudantes dos 5° e 91 anos. E a ANA, para os estudantes do 3 0
ano do fundamental menor, correspondente ás séries iniciais.
22.
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É através da análise dos resultados expostos das avaliações externas
que pautamos discussões com os técnicos e gestores para melhorarmos a
Educação no Município, levando a todos os envolvidos no processo a fazer

urna reflexão de como está o ensino em cada escola e em rede e propor ações
para melhorar os resultados em toda a Rede Municipal de Ensino.

a) Projeto Família e Escola Todos pelo Fortalecimento da Educação
Municipal".
A Secretaria Municipal de Educação percebendo a ausência dos pais na
vida escolar dos nossos estudantes em várias Unidades de Ensino, idealizou o
Projeto intitulado, "Família e Escota - Todos pelo Fortalecimento da
Educação Municipal", que tem como objetivo promover a participação efetiva

da comunidade por meio de parcerias com as famílias, buscando criar
condições para 'promoção de urna educação construtiva e interativa através de
23
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um trabalho coletivo e educativo. O referido, projeto foi elaborado pela Diretoria
de Educação de Jovens e Adultos e desenvolvido em parceria com os demais
membros da equipe pedagógica da SE'ME, coordenado pela professora Neuma
Sueli Conceição Silva. Cinquenta por cento (50%) das ações foram realizadas
no ano de 2015 e neste ano de 2016, foi dado sequência às ações referentes
ao projeto em questão.

k.

..

b) FECULTART - Feira de

L
Cultura

. Arte

A EEC ULTART envolveu 34 das 36 Escolas da Rede Municipal,
abordando o tema "Nordeste uma nação de riquezas: Estância enaltece
sua gente, cultura e beleza". Objetivando o resgate da história do barco-defogo; apresentação.. do folclore local através de danças; exposição de bebidas e
comidas típicas; valorização da produção cultural da cidade, nas artes
plásticas, no cancioneiro popular., na literatura, teatro e cinema.
A cidade de Estância .é conhecida nacionalmente por suas belas praias
e principalmente pelos festejos juninos. Assim que inicia o mês de maio, após o
aniversário da cidade, a população já pressente o clima dos festejos se
aproximando. Aproveitando esse momento de avivamento festivo, a Secretaria
Municipal de Educação apresenta mais uma vez, o projeto Fecultart —feira de
24
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Cultura e Arte, destinado às escolas que fazem parte do sistema municipal de
ensino e a toda sociedade estanciana. Os alunos foram os principais
protagonistas desta festa, objetivando por fim, mostrar á sociedade: estanciana
a importância da valorização da cultura nordestina, enquanto parte constituinte
de formação pessoal de cada indivíduo.
Em 2016, o projeto trouxe como tema: "Nordeste uma nação de
riquezas: Estância enaltece sua gente, cultura e beleza", com um público
de aproximadamente 12.000 (doze mil) participantes, envolvendo professores,
gestores, técnicos e alunos da rede municipal de ensino e membros da
comunidade. Parte integrante dos eventos alusivos aos festejos juninos, a
FECULTART entrou na programação do São João de Estância, ficando aberta
à visitação nos dias 05, 06 e 07 de junho, das iOhOOrn às 22h30m, com as
apresentações dos alunos e shows, para entretenimento do público presente.
Neste ano, as escolas contaram a história dos estados nordestinos, bem corno
as principais manifestações culturais da nossa região, a nação nordestina,

Projeto de Atividades em comemoração à Semana da Pátria com
realização de Desfile Cívico

C)

25
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Buscando contribuir para o processo de discussão sobre a importância
da educação para a cidadania e formação da consciência étnica voltada para o
pertencimento patriótico e formação cultural do povo brasileiro, a Secretaria
Municipal de Educação, em parceria com as escolas do Sistema Municipal de
Ensino de Estância e demais instituições, realizou o projeto de atividades em
comemoração à semana da pátria, edição 2016, o qual foi Intitulado "Brasil,

pais da miscigenação: Uma África que pulsa no meu coração ". O projeto
surgiu com a proposta de proporcionar, através de projetos realizados pelas
escolas municipais, o desenvolvimento de urna consciência crítica e reflexiva
no tocante a uma educação voltada para a formação da cidadania e identidade
cultural do nosso povo, resgatando valores éticos e cívicas. O projeto trouxe
como principais objetivos engradecer e divulgar os projetos desenvolvidos
pelas escolas da rede municipal de ensino, os quais apresentam a visão
singular de cada escola, destacando as ações em combate ao racismo,
discriminação e preconceito radial e religioso promovendo reflexões acerca da
nossa formação histórica e cultural, fazendo urna homenagem aos povos que
contribuíram com a formação do povo brasileiro, em especial os povos
africanos. O projeto apresentou ainda uma abordagem de orientação mais
qualitativa que quantitativa, cujo desenvolvimento esteve relacionado às
práticas pedagógicas da Rede Municipal de Ensino. O projeto fundamenta-se
também, num estudo de cunho exploratório de pesquisa bibliográfica acerca de
cada temática apresentada pela unidade escalar.
Na referida edição, fez-se a exposição dos trabalhos e projetos que são
desenvolvidos na escola, como forma de mostrar a sociedade Estanciana,
como a educação municipal está sendo construída a quais mudanças reais
elas têm conquistado. Dessa forma, além de mostrar as projetos das escolas
municipais com as produções de alunos, professores e gestores com as
demais instituições, propõe-se destacar as possibilidades de mudanças e
2
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melhorias para o nosso país através da educação que respeito á diversidade
cultural do nosso país. Através de pesquisa bibliográfica, visitas a sites de
assuntos pertinentes, tem-se observado a necessidade de pautar os trabalhos
pedagógicos de comemorações alusivas à semana da pátria, na perspectiva de
retomar o sentimento cívico e a consciência étnica e respeito à pluralidade. É
premente trabalharmos por uma educação voltada para a transformação social,
o fomento aos direitos humanos, e que promova a independência do indivíduo,

17

i

d) Projeto Classes de Aceleração: Novas Significações para a
Aprendizagem.
A Secretaria Municipal Educação, visando corrigir a distorção idade-série
na Rede Municipal de Ensino, inicia em 2014, a elaboração da primeira etapa

do "Projeto Classes de Aceleração: Novas significações para a
aprendizagem", o objetivo do projeto é poder dá a oportunidade aos alunos
que se encontram com distorção idade/série, de recuperar o seus estudos e se
reenquadrar no percurso regular de escolaridade, e desta forma elevar o nível

27
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de alta estima motivandoo para a continuação dos seus estudos, sem o
fantasm a da reprovação escolar.
Durante o ano letivo de 2016 a Secretaria Municipal de Educação
desenvolveu o projeto em duas escolas da Rede Municipal de Ensino, sendo
elas: E.M. Senador Júlio César Leite e EM Núbia Lima do Nascimento.. Os
alunos do Projeto Correção de Fluxo: Novas Significações para Aprendizagem
cursaram em 2016, o 4 0 e 511 ano e deverão está aptos para o 6 0 em 2017.
Essas escolas foram acompanhadas por técnicos da SEME através da
Coordenação da Diretoria do Ensino Fundamental Menor, durante todo o ano
de 2016, com ações voltadas para o entendimento dó projeto, visando à
participação de todos os envolvidos, reuniões para avaliação do processo de
aprendizagem das turmas, visitas às turmas do projeto, encontros com os com
os professores, avaliações diagnósticas para verificar o nivel de aprendizagem
dos alunos.
IX - Eventos
a) Comemorações Alusivas ao Aniversário de Estância
Participamos das atividades do Programa "Estância: Elevação à

Categoria de Cidade" referente à comemoração do dia 04 de maio, realizada
em parceria com a Secretaria Municipal de Cultura. O referido evento
apresentou uma programação diversificada e contou com a participação dos
alunos da Rede Municipal de Ensino em várias atividades.

b) Formação Continuada com os Professores do 1 1 ao 90 Ano do Ensino
Fundamental

/
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A Secretaria Municipal de Educação de Estância, ciente da importância
da formação continuada promoveu uma capacitação com o Tema; "Teoria X
prática no processo de ensino e aprendizagem", que aconteceu em dois

momentos: sendo o primeiro com os professores da Educação Infantil e do
Ensino Fundamental Maior (60 ao 90 ano) e o segundo com os professores do
Ensino Fundamental Menor (1 1 ao 51 ano), contribuindo assim para a melhoria
do ensino no Município.
O projeto de formação continuada na sua 2a etapa através da oficina de
leitura trouxe como proposta de discussão com os professores a i m p ortâ ncia
da leitura na perspectiva do letramento, dentro de um diálogo de reflexão sobre
a sua prática na busca da construção de um novo olhar pedagógico.
Educar, no sentido de alcançar tais objetivos de alfabetização e
letramento, visa garantir que as crianças possam vivenciar, desde cedo,
atividades que as levem a pensar sobre as características do nosso sistema de
escrita, de forma reflexiva, lúdica, inserida em atividades de leitura de
diferentes textos.
Nesta segunda etapa do projeto de Formação continuada, os
professores tiveram a oportunidade de aprimorar sua prática pedagógica com
urna oficina de etura.

H
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c) Capacitação para Equipe Técnica de Monitoramento e Avaliação do
Plano Municipal de Educação de Estância— PMEE,
d) capacitação para o Projeto do Ministério Público do Trabalho nas
escolas

Para o ano de 2016 o Pacto Nacional
pela Alfabetização na Idade Certa
apresenta três eixos que serão
considerados ao longo do
desenvolvimento

do

trabalho

Fortalecimento das estruturas estaduais e regionais de gestão do
programa, o monitorarnento da execução e a avaliação periódica dos
alunos;
o

Formação de professores desenvolvida em parceria com as secretarias

de educação e governos municipais, com foco na aprendizagem do
aluno do 1 0 ao 30 ano do EF e dos alunos com alfabetização incompleta
e letramento insuficiente;
Reconhecimento e valorização das escotas e dos profissionais
comprometidos com a elevação dos índices de alfabetização dos
estudantes.
A principal inovação no Programa é o fortalecimento das estruturas
estaduais, regionais e locais de gestão de programas de apoio à alfabetização
e ao letramento, com a alocação de novos perfis de coordenadores do Pacto
30
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nos estados e nas regionais de ensino, para que trabalhem junto aos
coordenadores locais, já participantes do PNAIC. Neste caso, a intenção é
promover o apoio à constituição dessas equipes de coordenadores vinculados

ás redes de ensino para que assegurem o acompanhamento das ações do
programa e avaliem a aprendizagem dos estudantes, responsabilizando-se

também pelos resultados da alfabetização em seus estados e municípios.
Em 2016, analisados os resultados dá: Avaliação Nacional de Alfabetização

(ANA)2013 e 2014, as taxas de aprovação e distorção idade-sríe do Ensino
Fundamental, os registros qualitativos dos professores no SísPacto as
avaliações sobre o PNIAIC e considerando as reflexões e os estudos propostos
aos professores-alfabetizadores nas formações

já

realizadas, propõe-se, para o

trimestre final, um esforço concentrado na implementação de estratégias
didático-pedagógicas que efetivamente permitam às crianças a consolidação
das competências e dás habilidades de Leitura, Escrita e Matemática previstas
para serem alcançadas: em cada ano do Ciclo de Alfabetização
Sendo assim, em nosso município 42 professores de 23 Unidades de
Ensino estão inseridos nas formações que iniciou dia 29111, e teve sequência
nos dias 07 e 13/12 do corrente ano, com o Seminário de Abertura, relatos de

experiências e atividades online a distância, que serão retomadas nos meses
de janeiro e fevereiro de 2017.
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XI - Programa de Financiamento de Novas Turmas de Educação de
Jovens e Adultos EJA

A Secretaria Municipal de Educação de
1

Estância, com o Programa Especial de Apoio a
Manutenção de Novas Turmas de Educação de
Jovens o Adultos, propõe o Projeto oportunizar"
que na sua essência aponta contribuições para

minimizar a; problemática apresentada na educação de jovens e adultos do
município, corno urna oportunidade concreta da presença de jovens e adultos
na escola e urna alternativa viável em função das especificidades
socioculturais, destes segmentos para os quais se espera urna efetiva atuação
das políticas sociais. É por isso que a EJA necessita ser pensada como um
modelo pedagógico próprio a fim de criar situações pedagógicas e satisfazer as
necessidades de aprendizagens de jovens e adultos.
O Município de Estância, através do Plano de Ações Articuladas - PAR,
aderiu ao Programa Especial de Apoio a Manutenção de Novas Turmas de

Educação de Jovens e Adultos, •e no ano de 2014 iniciou o atendimento
prioritariamente aos alunos egressos do Programa Brasil Alfabetizado,
populações do campo e comunidades quilombola. Esta ação será
minudenciada na seção da Diretoria da Educação de Jovens e Adultos - DEJA.

O Programa Mais Educação foi
32
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instituído pela Portaria Interministerial n.° 17/2007 e regulamentado pelo
Decreto 7083/2010, com a finalidade de contribuir para a melhoria da
aprendizagem, por meio da ampliação do tempo diário de permanência de
crianças, adolescentes e jovens matriculados em escola pÚblica. Trata-se da
estratégia indutora para se constituir a jornada escolar com a duração igual ou
superior a sete horas diárias, durante todo o período letivo, compreendendo o
tempo total que um mesmo aluno da educação básica permanece na escola ou
em atividades escolares. É operacionalizado por meio do Programa Dinheiro
Direto na Escola (PODE).
Para o ano de 201612017 fica instituído o Programa Novo Mais
Educação, com o objetivo de melhorar a aprendizagem em língua portuguesa
e matemática no ensino fundamental, por meio da ampliação da jornada
escolar de crianças e adolescentes, mediante a complernentação da carga
horária de cinco ou quinze horas semanais noturno e contraturno escolar.
Este ano a Secretaria Municipal de Educação de Estância teve 30 escolas
habilitadas a participarem do Novo Vais Educação, que aderiram com um
total de 4.459 alunos participantes para o ano letivo de 2017.

Xiii. Programa. Formação pela Escola
-

A Secretaria Municipal de Educação

E

através das ações do PAR fez adesão
ao Programa Nacional de Formação
.

.

Continuada a Distância nas Aç õ es do
FNDE

-

Formação pela Escola

-

que

visa fortalecer a atuação dos agentes e
parceiros envolvidos na execução, no monitoram.ento, na avaliação, na
prestação de contas e no controle social dos programas e ações educacionais
33
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financiados pelo FNDE. .É voltado para a capacitação de profissionais de
ensino, técnicos e gestores públicos municipais, e estaduais, representantes da
comunidade escolar e da sociedade organizada.
Ao propor essa plataforma de formação na modalidade á distância, o
FNDE quer estimular toda a comunidade escolar a contribuir ainda mais com a
qualidade da educação. Por isso, o Formação pela Escola serve como
instrumento de participação democrática, Nele se forma uma rede de cidadãos,
voltada para a gestão e o controle social dos recursos públicos destinados à
educação e aplicados pelos programas do FNDE em todo o território nacional.
O programa tem como propósito contribuir para a melhoria da qualidade da
gestão e fortalecimento do controle social dos recursos públicos destinados à
educação. Consiste na oferta de cursos de capacitação, em que os
participantes conhecem os detalhes da execução das ações e programas da
autarquia, como a concepção, as diretrizes, os principais objetivos, os agentes
envolvidos, a operacionalização, a prestação de contas e os mecanismos de
controle social.
Durante o ano de 2016 foram ofertados quatro módulos. A primeira
vinculação ofertada foi Programa do Livro Didático (PLOI, onde foi abordado os
programas que compõem o PLi: Programa Nacional do Livro Didático (PNLD),
Programa Nacional do Livro Didático de Educação de Jovens e Adultos
(PNLD-EJA), Programa Nacional do Livro Didático para o Campo (PNLDCampo) e o Programa Nacional Biblioteca da Escola (PNBE) como também a
concepção de cada um desses programas, seus principais objetivos. e formas
1

de execução, detalhando, inclusive, sua operacionalização.
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A segunda vinculação ofertada foi Censo Escolar, primeira turma no
município a participar, levando em consideração que é um mÓdulo novo do
programa, o objetivo do mesmo é apresentar o Censo Escolar da Educação
Básica - Sistema Educacenso que foi desenvolvido em parceria com o Instituto
Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anisio Teixeira (l:ne:p) com o
intuito de disponibilízar a todos, informações que visam capacitar profissionais
da educação para o correto preenchimento das informações do Censo Escolar
da Educação Básica, bem corno a conselheiros e cidadãos com a finalidade de
conscientizálos sobre a importância do acompanhamento e do controle social
para o cuidadoso e fidedigno preenchimento dos dados.
Já terceira vincutação ofertada foi Programa

Nacional de Alimentação

Escolar (PNAE), o módulo ofertado teve como objetivo propiciar aos cursistas a
aquisição

de: informações teóricas :e práticas que fundamentem sua

compreensão e atuação, de forma eficiente e eficaz, na operacionaljzação, no
controle social e no acompanhamento do PNAE.
A última vinculação ofertada foi Programa do Transporte Escolar PTE
que tem por objetivo disponibilizar os conhecimentos sobre a concepção dos
Programas de Transporte do Escolar, em especial o Programa Nacional de
Apoio ao Transporte do Escolar (Pnate), ressaltando seus principais objetivos e
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sua forma de execução e operacionalizaçã.o, além de detalhar a prestação de
contas.

XIV - Programa Saúde na Escola - PSE
O Programa Saúde na Escola (PSE)
visa a integração e articulação
permanente da educação e da saúde,
proporcionando melhoria da qualidade
de vida da população brasileira. Como
consolidar essa atitude dentro das escolas? Essa é a questão que nos guiou
para elaboração da metodologia das Agendas de Educação e Saúde, a serem
executadas como projetos didáticos nas Escolas.
O PSE tem como objetivo contribuir para a formação integral dos
estudantes por meia de ações de promoção., prevenção e atenção à saúde,
com vistas ao enfrentamento das vulnerabilidades que comprometem o pleno
desenvolvimento de crianças e jovens da rede pública de ensino.
Durante o ano letivo de 201$ o Programa Saúde na Escola com o
objetivo de fortalecer a parceria entre saúde e educação desenvolveu ações
. com objetivo de melhoria e
pactuadas no termo de adesão do PSE 2016
prevenção de doenças nas escolas. Para atender aos objetivos préestabelecidos, várias ações foram realizadas firmando essa parceria, visando à
melhoria da saúde dos educandos.
Em todas as ações tivemos a parceria entre Secretaria de Educação,
Secretaria. de Saúde e Escolas Municipais.
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a)

Semana de saúde nas escolas
No mês de março foi realizada a Campanha nas escolas municipais de

combate ao vetar do Aedes Aegypti e esclarecimentos sabre as arboviroses

(Dengue, Zica e Chíkungunha).
b)

Palestra de combate ao fumo, áico.c.i e outras drogas
No mês de maio aconteceram palestras nas escolas municipais Laura

Cardozo Casta e Maria lzabel

Carvalho Nabuco

D'Ávila objetivando

conscientizar as pessoas sobre os vícios das referidas drogas e os prejuízos
que as mesmas podem causar na vida de jovens e adultos, já que a escola é
um lugar de troca de experiências, e é nela onde os alunos passam parte do
seu tempo.
e)

Atualização Vacinal
Aconteceu também em todas as creches do município a atualização

vacinal dos alunos.
d)

Prevenção sobre esquistossomose combate a violência, estimulo a

cultura da paz e prevenção das DSTs,
e)

Campanha de combate a hanseníase e geohelmintíase.

A campanha foi realizada em todas as escolas da Rede Municipal com
os estudantes de 05 a 14 anos.
f) Cicio de Palestras nas Escolas de Ensino Fundamental
Através da parceria com o PSE realizamos ciclo de palestras para os
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estudantes do ensino fundamental sobre gravidez na adolescência, violência e
bully.

g) Avaliação Antropométrica

O acompanhamento sistemático do crescimento e do desenvolvimento
da criança e do adolescente é de grande importância, pois favorece as
condições de saúde e nutrição dos mesmos. Os índices antropo:métricos são
utilizados como principal critério desse acompanhamento, assim realizou-se em
todas as creches avaliações antropõmétricas das crianças, com o objetivo de
avaliar o estado nutricional por meio do peso, altura e idade.
Enfim, no ano de 2016 foi feito o possível para que as ações do PSE
fossem realizadas atendendo o que havia sido pactuado, pois entendemos que
a parceria entre saúde e educação é de suma importância para a melhoria da
aprendizagem.

A Educação de Jovens e Adultos (EJA) destina-se aos que não tiveram
acesso e/au oportunidade de permanecer na escola na idade própria, conforme
explicita a LDB 9.394196, no Art. 37. Todavia, cabe aos sistemas de ensino,
viabilizar mecanismos que atendam a essa demanda educacional brasileira.
Desse modo, a Educação de Jovens e Adultos, surge corno condição básica
para recuperar e/ou "compensar" as estudos daqueles que se encontram fora
do ensino público por algum motivo.
No passado, quando o governo disponibilizava escassos recursos para
toda a educação básica, através do Fundo Nacional de Desenvolvimento do

7)

PREFEITURA DE ESTÂNCIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Ensino Fundamental (FUNDEF), pouco ou quase nada era destinado para os
alunos da EJA I que tinham: suas necessidades educacionais atendidas, na
medida do possível, pelo sobeja do Ensino Fundamental. Ao contrário do que
ocorria, a partir da criação do Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica
(FUNDEB), o Governo Federal se atentou para esta modalidade, destinando
recursos financeiros específicos para a EJA, e hoje, vive-se um momento
bastante promissor para esta modalidade de ensino.
Ao iniciar o ano, no mês de janeiro, a Diretoria de Educação d.e Jovens e
Adultos, realizou urna triagem com as 10 unidades de ensino, em que
funcionou a EJA no ano de 2015, e constatou que para otimizar a logística de
acompanhamento dessas escolas fez-se necessário a distribuição da
Educação de Jovens e Adultos em apenas oito (08) escolas da rede municipal,
que por sua vez, passaram a constituir oito polos de EJA estrategicamente
localizados de modo a atender a demanda do município. Dando sequência às
a tivid a d es referentes ao primeiro bimestre, realizou-se ainda a elaboração do
calendário escolar, a mobilização e matrícula dos alunos das novas turmas da
EJA.
Na sequência dos trabalhos, já no mês de março, a Diretoria da EJA
recolheu os livros didáticos que foram entregues nas quatro (04) escolas, cuja
EJA foi nucleada e os redirecionou para as oito unidades de ensino, que a
partir do início deste ano passaram a constituir oito (08) polos de Educação de
Jovens e Adultos.
No segundo semestre letivo, com a greve do Magistério Municipal,
houve alteração no calendário escolar, desta forma a Diretoria de Educação de
Jovens e Adultos intensificou suas ações para incentivar a renovação das
matriculas dos estudantes da EJA, que iniciou no mês de setembro. No
decorrer do ano letivo foram realizadas visitas técnicas e de acompanhamento
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pedagógico, cujos problemas e /ou dificuldades detectados foram resolvidos na
maioria dos casos.

O programa objetiva apoiara formação de gestores e educadores para a
transformação dos sistemas educacionais em sistemas educacionais inclusivos
por meio da realização de seminários de formação presencial. A partir de 2012,
o Programa está sob gerência da Coordenação Geral de Acompan h ament o da
Inclusão Escolar da Diretoria de Políticas de Direitos Humanos e Cidadania.
Este Programa foi reestruturado para assegurar a transversaUdade das
políticas de Educação Especial na Perspectiva da Educação inclusive;
Educação em Direitos Humanos; Educação para a Sustentabílidade
Socioambiental; Educação Escolar Indígena; Educação do Campo; Educação
Quilombola; Educação para as Relações Étnico-Raciais; Alfabetização e
Educação de Jovens e Adultos.
Estabelece como objetivo a construção de sistemas educacionais
inclusivos por meio de ações voltadas a cada área temática, que são:
• Educação Ambientai
• Educação em Direitas Humanos e Cidadania
• Educação para as Relações Étnico-Raciais
• Educação Escolar Indígena
•

Educação do Campo e Quilombola

• Educação de Jovens e Adultos
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Diante disso a Educação Inclusiva e Diversidade têm como principais
propostas a Construção de sistemas educacionais inclusivos, por meio de
ações voltadas ao:
e

Pleno acesso ao ensino regular, a garantia da acessibilidade e a o ferta

do atendimento educacional especializado - AEE aos estudantes públicoalvo da educação especial;
e

Efetivação do Plano Nacional de Implementação das Diretrizes

Curriculares Nacionais para Educação das Relações Étnicorraciais e para o
Ensino da História e Cultura Afro-brasileirae Africana;
e

Educação em Direitos Humanos, a defesa dos Direitos da Criança e do

Adolescente e a eliminação de preconceitos e discriminação por raça/etnia,
gênero, orientação sexual e identidade de gênero, condição de deficiência,
situação de pobreza e vulnerabilidade social; protagonismo juvenil no
ambiente escolar, diversidade religiosa;
e

Educação ambiental, por meio, entre outros, da constituição de espaços

educadores sustentáveis, caracterizados pela sustentabilidade
socioambiental no âmbito da estrutura física, da gestão, da organização
curricular, da formação, dos materiais didáticos e das práticas pedagógicas,
• Ampliação e qualificação da oferta de educação básica e superior às
populações do campo, quilombolas e indígenas e a implementação dos
Territórios Etnoeducacionais;
• Superação do analfabetismo e elevação da escolaridade de jovens e
adultos, ao longo da vida, garantindo igualdade de condições com os demais
estudantes da educação básica;
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Ampliação e qualificação da oferta da Educação de Jovens e Adultos,
considerando os princípios da modalidade e as especificidades do público a
ser atendido.
Sendo assim, a Secretaria Municipal de Educação vem desenvolvendo
ações relacionadas a cada área temática, corno apresentadas a seguir.
Diante disso, a prefeitura de Estância, por meio da Secretaria Municipal
de Educação, no âmbito da Diretoria da Educação inclusiva e de acordo com o
art. 54 da lei de Diretrizes a Bases da Educação Nacional (LDBEN)
9394196/Decreto n° 6571I2008, oferece Atendimento Educacional
Especializado (AEE) aos alunos da Rede Municipal de Ensino, tendo em vista
que a inserção desses alunos nas escolas regulares é um direito garantido por
lei e esse atendimento deve ser executado pela escola de forma adequada e
eficaz. Por sua vez, as escolas ao receberem esses alunos, ganham recursos
materiais e humanos, específicos para o bom funcionamento e atendimento
acessível, para garantir o pleno desenvolvimento dessas crianças.
Ressalta-se que na Rede Municipal de Ensino de Estância, algumas
escolas possuem as salas de Recursos Multífuncionais, que contam com um
conjunto de equipamentos de informática, mobiliários, materiais pedagógicos e
de acessibilidade, para a organização do espaço de Atendimento Educacional
Especializado - AEE, o qual compreende o atendimento aos estudantes com
deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e superdotação,
matriculados em classes comuns do Ensino Básico, assegurando-lhes
condições de acesso, permanência, participação e aprendizagem.
Ciente de que compete a Direção da Educação inclusiva (planejar,
coordenar, orientar e realizar ações que favoreçam o desenvolvimento de
42
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escolas inclusivas), é que foram efetuadas algumas ações, consideradas como

emergenciais, para que o funcionamento do atendimento aos alunos com
deficiência fosse executado com sucesso, eficiência e eficácia.
A Diretoria de Educação inclusiva realizou durante todo o ano Letivo
visitas ás escolas, para verificar as situações das salas de recursos, no âmbito
da organização do espaço, manutenção de material tecnológico e triagem dos
alunos público alvo do AEE. Dando suporte aos alunos surdos matriculados na
Rede Municipal de Ensino e de acordo com o Decreto NO: 5626 de 22 de
dezembro de 2005, que regulamenta a Lei n° 10.436, de 24 de abril de 2002,
que dispõe sobre a Língua Brasileira de sinais Libras, Capítulo VI foram
realizadas a seleção e a contratação de Intérpretes da Língua Brasileira de
Sinais (LIBRAS), os quais fizeram a ponte entre os surdos e os ouvintes, com a
'função de interpretar o conteúdo proposto pelo professor, e estabelecer a
comunicação entre ambos, propiciando acessibilidade aos mesmos.
Durante o ano, realizaram-se encontros com os professores do
Atendimento Educacional Especializado - AEE. Nestes encontros foram
discutidos os direcionarnentos das atividades para o referido ano, entrega dos
instrumentais que norteiam os trabalhos com os alunos com deficiências nas
salas de recursos multifuncionais, além de encontros de estudos com os
professores do AEE, com o objetivo de orientar os profissionais a compreender
a Educação Especial numa perspectiva verdadeiramente inclusiva, levando em
consideração as especificidades de cada deficiência.
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Ainda no campo das ações foi executada a quarta edição do projeto
"SOMOS DIFERENTES, MAS TEMOS OS MESMOS DIREITOS". O projeto foi
apresentado no dia 28 de setembro no Auditório da Universidade Tiradentes
(UNIT), das 13h às 17h com a participação dos professores do AEE, tendo
coma objetivo conscientizar e sensibilizar os alunos para tornar a sociedade
mais justa, igualitária e acessível, evocando que além da potencialidade é certa
que todos são cidadãos, e possuem os mesmos direitos, que são garantidos
por Lei. Para a realização deste projeto foram contempladas as seguintes
escolas da Rede Municipal: Júlio César Leite, Cremildes Freire, Ana Lima
Santos Aquino e Dorijan dos Santos.

1
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No início do ano de 2016, foi elaborado o Plano de Ação da 'Diretoria da
Educação Infantil, segmento creche e pré-escola (O a 0.5 aros), que norteou
todo trabalho desenvolvido durante o ano letivo. Além do suporte que as
diretorias devem dar ao setor pedagógico, as mesmas devem propor ações,
que promovam adotar técnicas capazes de fazer da educação um processo
4. 4
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atraente e acessível em suas respectivas pastas. Dentro desse contexto, há
ações que se destacam, por um bom andamento das atividades desenvolvidas,
pela Secretaria Municipal de Educação, essas ações irão repercutir na busca
de urna melhor qualidade de ensino do nosso alunado. Entre as ações
desenvolvidas nesta diretoria destacamos: a formação continuada,
Formação continuada para urna educação de qualidade e atendimento
as crianças tão pequenas, é necessário que os professores saibam corno fazer
e para que isso possa ser feito da melhor maneira possível só 'mesmo
aprendendo sobre os novos procedimentos adotados na política educacional.
Portanto, é preciso aperfeiçoar teoria e prática, só assim conseguiremos
uma melhor aprendizagem, desta forma foi elaborado um projeto de formação
continuada dividido em dois encontros pedagógicos para professores,
auxiliares de desenvolvimento infantil e cuidadores de creches. A primeira
etapa foi realizada em 2015 e a segunda etapa foi realizada neste ano de 2016.

O Ensino Fundamental se traduz como um direito público subjetivo de
cada um e dever do Estado e da família na sua oferta a todos, e se estabelece

dentro da etapa da Educação traduz baseadas na LDB em seu a:rt,32, na
resolução n° 7 de 14 de dezembro de Básica, com duração de nove anos,
sendo matricula obrigatória para todas as crianças com idade entre seis e
quatorze anos.
a)

Visita Técnica às Escolas Municipais da Zona Urbana e Rural
Manter um diálogo com as escolas da rede Municipal de Ensino é uma

das ações mais importantes desta pasta, visto que é por meio do diálogo que
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acontece durante as visitas, e de uma análise dos fatores internos e externos é

que podemos atuar contribuindo para o avanço educacional do Município de
Estância.
Desta forma as visitas técnicas são realizadas nas instituições de Ensino
da Rede Municipal de Estância, localizadas na zona rural e urbana, com o
objetivo de perceber as necessidades das escolas, observando suas
estruturas, seus espaços físicos e dialogando também com diretores e
professores sobre a necessidade de condições de trabalho, e melhoria do
ambiente escolar no contexto estrutural e pedagógico.

A Secretaria Municipal de Educação por meio da Diretoria do Ensino
Fundamental Menor, em conjunto com as escolas da Rede Pública Municipal,
realizou reuniões com técnicos e gestores das Unidades de Ensino para
discussões acerca do processo de ensino/aprendizagem, e planejamento de
ações. Entre as reuniões realizadas durante o ano em curso, destacam-se:
o

Reunião para discussão da aplicação da Provinha Brasil
Provinha Brasil é uma avaliação diagnóstica que visa investigar o

desenvolvimento das habilidades relativas à alfabetização e ao letramento em
Língua Portuguesa e Matemática, desenvolvidas pelas crianças matriculadas
no 20 ano do ensino fundamental das escolas 'públicas brasileiras.
A Provinha Brasil é aplicada todos os anos na Rede Municipal: de Ensino
de Estância. Após a sua aplicação, a SEME acompanha a tabulação dos
resultados, que este ano de 2016 foi online, a mesma nos permite realizar uma
análise dos níveis de aprendizagem que as crianças dos 2 0 anos se encontram,
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e quais habilidades ainda precisam ser trabalhadas para que elas consigam
chegar ao nível correto para a sua faixa etária de escolaridade.

Depois de fazer a análise dos resultados na Secretaria Municipal de
Educação, é realizada uma reunião com os técnicos e gestores escolares para
avaliação dos resultados e o desenvolvimento de ações para aprimorar a
aprendizagem das escolas que tiveram uma avaliação com um rendimento
abaixo do esperado, para o nível da turma.
o

Reunião para discutir as avaliações externas
O Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb) é composto por três

avaliações externas em larga escala: a Avaliação Nacional da Educação
Básica (Aneb), a Avaliação Nacional do Rendimento Escolar (Prova Brasil) e a
Avaliação Nacional da Alfabetização (ANA). A Aneb é destinada a estudantes
do 51 e 91 ano do ensino fundamental e 3 1 ano do médio- A Prova Brasil para
os estudantes dos 5° e 9 1 anos, E a ANA, para os estudantes do 3 0 ano do
fundamental.
As avaliações externas é um tema que tem muita relevância e é foco de
discussão que a Secretaria Municipal de Educação tem feito com a sua rede de
ensino, através de reuniões com os técnicos escolares, gestores e professores.
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Com base nos resultados expostos através das avaliações,

para

pautarmos discussões acerca desses resultados e buscarmos ações para
melhorarmos a Educação no Município, levando a todos os envolvidos no
processo a fazer uma reflexão de como está o processo de ensino em cada
escola e propor ações para melhorar os resultados em toda a rede Municipal
de Ensino.

o

Formação Continuada com os Professores do 10 ao 50 ano do
Ensino Fundamental
O Município de Estância através da Secretaria de Educação, consciente

da necessidade de está dialogando com os professores sobre os novos
desafios que são lançados ao processo de ensinar e aprender, bem como a
importância de discutir sobre novas práticas de ensino que possam ajudar a
esses profissionais no cotidiano escolar.
Diante do exposto, foi elaborado um Projeto de Formação Continuada
desenvolvido pela Diretoria do Ensino Fundamental Menor, para atender aos
professores do P ao 50 ano. Nesse contexto a formação continuada dos
profissionais da educação se faz necess á ria, para que o ensinar e o aprender
atinja ao proposito a que se deseja, buscando uma mudança e transformação
na prática pedagógica, proporcionando cada vez mais a melhoria da qualidade
da educação.
O projeto de formação continuada para os professores do ensino
fundamental menor, foi desenvolvido através de oficinas práticas com o
objetivo de subsidiar os profissionais de Educação das Escolas Municipais para
contribuir com a melhoria dos indicadores do ensino local, e desta forma
proporcionando aos educandos uma aprendizagem significativa e que busque
a formação integral das crianças, no desenvolvimento de capacidades para
enfrentaros desafios e as adversidades sociais da atualidade.
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e) Acompanhamento das Ações do Projeto Correção de Fluxo: Novas
Significações para Aprendizagem1201 5
A Secretaria Municipal Educação, visando corrigir a distorção idade-série
na Rede Municipal de Ensino, inicia em 2014, a execução da primeira etapa do
"Projeto Classes

de Aceleração: Novas significações para a

aprendizagem», o objetivo do projeto é poder dá a oportunidade aos alunos
que se encontram com distorção idade/série, de recuperar os seus estudos e
se reénquadrar no percurso regular de escolaridade, e desta forma elevar o
nível de alia estima do educando, motivando-o para a continuação dos seus
estudos, sem o fantasma da reprovação escolar.
Durante o ano letivo de 2016 a Secretaria Municipal de Educação
desenvolveu o projeto em duas escolas da Rede Municipal de Ensino, sendo
elas: E.M. Senador Júlio César Leite e E.M Núbia Lima do Nascimento. Os
alunos do Projeto Correção de Fluxo: Novas Significações para Aprendizagem
cursaram em 2016 o 4 1 e 51 ano e deverão esta aptos para o 6 1 em 2017.
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Essas escolas foram acompanhadas por técnicos da SEME através da
Coordenação da Diretoria do Ensino Fundamental Menor durante todo o ano
de 2016, com ações voltadas para o entendimento do projeto, visando à
participação de todos os envolvidos, reuniões para avaliação do processo de
aprendizagem das turmas, visitas às turmas do projeto, encontros com os
professores, avaliações diagnósticas para verificar o nível de aprendizagem
dos alunos.

d) Visitas Técnicas ás Escolas da Rede Municipal
As visitas objetivam atingir as necessidades das escolas, observando

suas estruturas, seus espaços físicos e dialogando também com diretores e
professores sobre a necessidade de condições de trabalho, e melhoria do
ambiente escolar no contexto estrutural e pedagógico. As informações
adquiridas nas escolas são de extrema importância para o trabalho que será
desenvolvido em melhoria dessas instituições de ensino.
Dentre as ações desenvolvidas através da diretoria do Ensino Fundamental
Maior correspondente às séries finais cio 6 1 ao 91 ano, no decorrer de 2016,
destacam-se as visitas técnicas realizadas nas instituições de ensino da Rede
Municipal de Estância, localizadas na zona rural e urbana.
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e) Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas (OBMEP)
Em 2016 a Olimpíada Brasileira de: Matemática das Escolas Públicas
(OBMEP) comemora a. sua décima segunda edição. Com grande adesão e
apoio das escolas, professores, pais e alunos, o programa frutificou e novos
projetos foram iniciados, possibilitando novos acessos a um ensino de
matemática diferenciado.
Esse ano todas as escolas da rede municipal participaram da 12a
Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas (OBMEP)
objetivando assim estimular o estudo da matemática e revelar talentos na área,
entre os alunos das unidades escolares do município de Estância. Nessa
edição tivemos a conquista da medalha de bronze dos alunos Jonh Galdino de
Souza e Lilian Galdino de Souza, da Escola Municipal Dom José Bezerra
Coutinho, e Alanys Oliveira Silva, que conquistou o Certificado de Menção
Honrosa, da Escola Municipal João Nascimento Filho.
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f) Premiação Municipal das OBMEP

A Prefeitura de Estância, através da Secretaria de Educação, realizou no
dia 17 de junho, no salão nobre do Paço Municipal a solenidade de entrega da
premiação municipal das Olimpíadas das Escolas Públicas (OBME.P), versão
2015. Uma realização do Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada
IMPA em parceria com as redes estadual, municipal e federal.
A prëmiaçâo tem como objetivo estimular o estudo da matemática e revelar
talentos, na área, promovida pelo Ministério da Ciência e Tecnologia (MEC),
realizada pelo Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada (IMPA), com o
apoio da Sociedade Brasileira de Matemática (SBM).
O Prefeito de Estância, acompanhado do Vice- prefeito, Fiiadelfo Alexandre
fizeram a entrega de 03 tablets aos ganhadores das 10 1 e 11 1 Olimpíadas;
alunos da rede municipal. Os tablet's foram foi uma doação do Senador Antônio
Carlos Valadares, do vice-prefeito Filadelfo Alexandre e do Jornal JPINews do
empresário e advogado Dr. Barbosa, Os alunos contemplados foram Jonh
Gaidino de Souza da Escola Municipal Dom José Bezerra Coutinho que
ganhou medalha de bronze nos anos de 2014 e 2015 (10 1 e lia edição da
OBM.PE ); Lilian Galdino de Souza, medalha de bronze nos anos de 2014 e
2015 (1 Oa e 11 a) da Escola Dom José Bezerra Cautinho e Alanys Oliveira Silva
(Certificado de Menção Honrosa no ano de 2015
. na. 11 1 OBMEP), aluna da
Escola Municipal João Nascimento Filho.
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g) Aplicação das provas da OBMEP nas Escolas da rede Municipal

O segundo ciclo, também conhecido com Ensino Fundamental Maior,
corresponde aos anos finais, nos quais o trabalho pedagógico é desenvolvido
por uma equipe de professores especialistas em diferentes disciplinas. Essa
forma de organização do ensino fundamental remonta à antiga divisão do
ensino primário em relação ao primeiro ciclo do ensino secundário ginasial).
Nos anos finais, os adolescentes aprofundam os conhecimentos adquiridos no
ciclo anterior e iniciam os estudos das matérias que serão a base para a
continuidade no Ensino Médio Esta é uma fase delicada e repleta de
mudanças, em que os jovens começam a buscar sua autonomia, e isso deve
ser também contemplado em sala de aula. Daí o empenho da Secretaria de
Educação no planejamento e execução das ações relacionadas a esta
modalidade de ensino na Rede Municipal.

6.1 * Diretoria de Programas Educacionais
A referida diretoria tem sido responsável por diversas atividades
53
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direcionadas aos Programas e Projetos Educacionais, ligados ao Governo
Federal.

O primeiro deles PDDE4NTERATIVO - O PODE Interativo é urna
ferramenta de apoio à gestão escolar desenvolvida pelo Ministério da
Educação, em parceria com as Secretarias de Educação, e está disponível
para todas as escolas públicas cadastradas no Censo Escolar de 2016. Este
ano, fizeram parte do sistema os seguintes programas do MEC/FN:DE: PDE
Escola, Mais Educação, Mais Cultura e Escotas Sustentáveis. Os principais

objetivos dessa convergência são:
• Facilitar a adesão de diretores escolares aos programas do MEC,
centralizando informações relativas ás diferentes ações (como prazos,
listas de escolaspriorizadas e informações de login);

• Fomentar a participação da comunidade escolar nas decisões sobre a
destinação dos recursos PDDE, condicionando o recebimento desses
recursos à elaboração da metodologia de planejamento participativo do
PDDE Interativo;

e

Apresentamos aos gestores uma Reunião Técnica com o objetivo de
Discutir e orientar os encaminhamentos das ações do Programa PODE
Interativo 201612017 e Fortalecer institucionalmente os Gestores
elevando o nível de comprometimento destes nos programas do PDDE
Interativo;

e

Participação em vários encontros com a Coordenação Estadual do
PDDE interativo na SEED - Secretaria de Estado da Educação.
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PDE-ESCOLA - Plano de Desenvolvimento da Educação - É um

plano do Ministério da Educação que prevê um conjunto de ações que prioriza

uma Educação Básica de Qualidade, estabelecendo metas de qualidade no
âmbito da União, sendo um suporte "financeiro" destinado à Definição dos
Indicadores de Avaliação - IDEB.
Mais Educação - O Programa Mais Educação foi instituído pela Portaria
Interministerjal rn° 1712007 e regulamentado pelo Decreto 7083/2010, com a
finalidade de contribuir para a melhoria da aprendizagem, por meio da
ampliação do tempo diário de permanência de crianças, adolescentes e jovens
matriculados em escola pública. Trata-se da estratégia indutora para se
constituir a jornada escolar com a duração igual ou superior a sete horas
diárias, durante todo o período letivo,, compreendendo o tempo total que um
mesmo aluno da educação básica permanece na escola ou em atividades
escolares. É operacionalizado por meio do Programa Dinheiro Direto na Escola
(P DD E).
Para o ano de2016/2017 fica instituído o Programa Novo Mais Educação, com
o objetivo de melhorar a aprendizagem em língua portuguesa e matemática
no ensino fundamental, por meio da ampliação da jornada escolar de crianças
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e adolescentes, mediante a complementação da carga horária de cinco ou
quinze horas semanais no turno e contraturno escolar.
Este ano a Secretaria Municipal de Educação de Estância teve 30 escolas
habilitadas a participarem do Novo Mais Educação, que aderiram com um
total de 4.459 alunos .participantes para o ano letiva de 2017.

Escola do Campo - A ação denominada PDDE ESCOLA DO CAMPO Programa Dinheiro Direto na Escola para auxílio às escalas do campo, tem por
objetivo promover a melhoria da qualidade do ensino nestas escolas, por rnéib
do repasse de recursos para garantir a manutenção, conservação, reparas e ou
pequenas ampliações em suas instalações, bem como aquisição de
mobiliário escolar, refeitórios escolares e utensílios de cozinha e outras ações
de apoia com vistas à realização de atividades educativas e pedagógicas
coletivas requeridas pelas escolas de educação básica.

Es cola Sustentáveis O Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)
Escalas Sustentáveis prevê a destinaço de recursos financeiros, nos moldes
operacionais e regulamentares do Programa Dinheiro Direta na Escola (PDDE),
a escolas públicas da educação básica a fim de favorecer a melhoria da
qualidade de ensina e a promoção da sustentabilidade socioambiental nas
unidades escolares, considerando a gestão, o currículo e o espaço físico.

Mais Cultura nas Escolas * Reconhecer e promover a escola corno
espaço de circulação e produção da diversidade cultural brasileira; Contribuir
com a formação de público para as artes e ampliar o repertório cultural da
comunidade escolar.
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O segundo é

O

SIMEC

*

Sistema Integrado de Monitoramento

Execução e Controle, sendo este o programa de suporta idealizado pelo MEC
para manutenção do ensino público. Em todo momento os contatos seriam
exatamente com Gestores e Técnicos das escolas de Ensino Fundamental,
Educação infantil e Creches.

Deste modo, toda Rede Municipal de Ensino encontra-se cadastrada no
Ministério de Educação nos diversos programas que o Governo Federal
oferece.

A Diretoria também representa o, Poder Executivo (SEME) no Conselho
do Fundeb. Em dezembro participamos de reunião no FNDE com a
Coordenação Geral de lnfraestrutura Educacional a qual foi representada no
momento pela Arquiteta Adriana Montemezzo, onde resolvemos diversas
restrições impeditivas para obras de construção de unidades de Proinfância em

nosso município.

A Diretoria do Departamento de Inspeção e Funcionamento Escolar atua
no sentido de assegurar, acompanhar e orientar as instituições devidamente
legalizadas ou em processo de legalização. É o serviço de orientação, controle
e avaliação que articula õrgãos da administração do Sistema Municipal de
Ensino

com a rede pública, visando

prestar

assistência t é cnica aos

estabelecimentos de ensino e zelar pelo fiel cumprimento da legislação e
normas vigentes.
Esse ano foram realizadas capacitações com gestores e agentes
administrativos das unidades de ensino verificando a escrituração escolar,
como também inspeção, dando suporte quanto ao cumprimento da legislação
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em vigor, ao assessoramento, acompanhamento e disponibilização de toda
emissão de documentos, transferência e declarações.
Houve também sugestões para a elaboração do regimento escolar das
unidades do Sistema Municipal de Ensino, adequação e atualização dos
instrumentais utilizados pela secretaria da escola de acordo com a legislação
vigente, e assessoria das unidades escolares municipais quanto à aplicação do
calendário escolar, definindo com os superiores hierárquicos e
encaminhamento ao Conselho

Municipal de Educação para análise e

aprovação. Foram realizados momentos de estudo com os coordenadores
gerais para orientação nas adaptações e mudanças nos documentos
escolares
Durante o ano foi realizado o atendimento ao público, que solicitam vagas
na rede municipal de ensino, e esclarecimentos nas visitas as unidades
escolares ao diagnosticar problemas quanto ao amparo legal da legislação em
vigor e análise de proposta de nova redação nas resoluções do Sistema
Municipal de Ensino, com a finalidade de agilïzar o retorno das solicitações de

matrículas do Conselho Tutelar, Promotoria da Infância e Juventude e Juizado
da infância e Juventude. Buscando zelar pelo cumprimento do Calendário
Escolar e reposições de aulas referentes ao período de greve, Matriz Curricular
e Regimento Escolar nas Unidades Escolares do Sistema Municipal de Ensino.

j
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O Programa Nacional 'do Livro Didático

PNL'D tem como principal

objetivo subsidiar o trabalho pedagógico dos professores por meio da
distribuição de coleções de livros didáticos aos alunos da educação básica.
Após a avaliação das obras, o Ministério da Educação MEC publica o Guia de
Livros Didáticos com resenhas das coleções consideradas aprovadas. O guia é
encaminhado às escolas, que escolhem, entre os títulos disponíveis, aqueles
que melhor atendem ao seu projeto político pedagógico.

Para escolha dos livros didáticos aprovados na avaliação pedagógica, é
importante o conhecimento do Guia do Programa Nacional do Livro Didático -

PNLD, É tarefa de professores e equipe pedagógica analisar as resenhas
contidas no guia para escolher adequadamente os livros a serem utilizados no
triênio. O livro didático deve ser adequado ao projeto político-pedagógico da
escola; ao aluno e professor; e à realidade sociocuRurai das instituições. Os
professores podem selecionar os livros a serem utilizados em sala de aula
somente pela internet, no portal do Fundo Nacional de Desenvolvimento da
Educação - FNDE. Ações desenvolvidas pela Diretoria Do Livro Didático:

: Reuniões periódicas durante o processo de escolha do livro didático e
conscientização da cultura de conservação e devolução do livro;
o

Apresentação em slides, orientando sobre o acesso a plataforma;
Entrega de cartilhas informativas, trazendo detalhes de procedimento da
escolha do livro;
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•

Utilização em redes sociais, fazendo esclarecimentos sobre a
importância de uma escolha com isenção;
Efetivação da 2 1 fase do processo do desfazimento do livro didático, (Lei
n° 1.673 de 22 de maio de 2014);
Articulação para a entrega dos livros que são vencidos, desatuallzados,
contaminados,, que devem ser descartados, sendo doados para
reciclagem, conforme Lei n° 1.673 de 22 de maio de 2014.

Além das ações que compete a Diretoria do Livro Didático, esta, esteve
diretamente envolvida nos Projetos Pedagógicos elaborados pela Secretaria
Municipal de Educação (SEME), projetos estes que contribuíram por um ensino
significativo em toda rede, na busca da efetivação do direito de aprendizagem
do nosso alunado, por meio do apoio das escolas.

No Departamento de Patrimônio foram incorporados através do
Contabilís (Software Integrado de Gestão Pública) entre os meses de
Janeiro e Dezembro, perfazendo um total de 8 bens permanentes, referente a
compras, totalização de entradas R$ 211.644,41; transferidos 393; inventariado
19.232 e dado baixa em 2.661, bens inservíveis e em bom estado de
conservação que foram doados a instituições sem fins lucrativos (previsto na
Lei Ordinária 1.749115) , totalizando R$ 191.647,36.
Neste período iniciamos os levantamentos dos bens patrimoniais
(inventários), totalizando 19.232 bens inventariados, que consiste em resgistrar
todos os bens nos espaços físicos dos prédios públicos, atualizando sua
localização no software de gerenciarnento de patrimônio Contabilis.

/

11X

PREFEITURA DE ESTÂNCIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO

Também neste período foi intensificado o trabalho de conscientzação
dos gestores sobre o zelo e o cuidado que devemos ter com o patrimônio
público, através das reuniões periódicas dos gestores, visitas individuais,
distribuição de cartilha, que orienta como proceder com patrimônio.
Foi ofertado pela Secretaria Municipal de Educação capacitação aos
servidores responsáveis pelo departamento, o Curso de Gestão Pública:
Crimes Cometidos Contra a Lei de Licitação; Regra Para o Termino de
Mandato; Classificação de Despesas Orçamentárias e Principais Causas de
Reprovações de Contas do TCE.

Na seção Almoxarifado foram feitos lançamentos via Contabilis
(Software Integrado de Gestão Pública) entre os meses de Janeiro e
Dezembro, perfazendo um total de R$ 1.153071,42 em aquisição de material e
totalização das saídas R$ 1.402.934,04.
Em 2016, foram desenvolvidas palestras durante as reuniões dos
gestores, como também individuais, para a conscientização da importância de
se fazer a requisição online e dentro do prazo (que é na primeira semana de
cada mês). Com isso, maximizandoo tempo e minimizando os custos.

Em '2016 foram desenvolvidas diversas atividades de manutenção nos
departamentos e unidades de ensino da rede municipal. Inclusive, houve, uma
redução de custos referente às manutenções e conserto de fogões,
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ventiladores, geladeiras, freezer, bebedouro, liquidificador, bombas e
roçadeiras, máquinas e equipamentos em geral.
Durante os meses de Janeiro a dezembro foram realizados 330 serviços,
que foram divididas nas especialidades de manutenção corretiva como:
instalação elétrica, hidráulica, limpeza de caixa d'água, serviços de reparo,
carpinteiro, capinação, limpeza e conserto de fogão, pedreiro, reformas e
conserto dos mobiliários quebrados, confecção de portões e grades de ferro,
desentupimentos de pias e banheiros; colocação de grades de madeira. E na
área de manutenção preventiva foram realizados 11 serviços divididos nas
especialidades de: serviços de pinturas, melhorias na estrutura física dos
prédios das unidades da Secretária Municipal de Educação.
Devido ás ações mais incisivas na aplicação de manutenção preventiva,
houve urna redução em mais da metade dos atendimentos em manutenção
corretiva em relação a 2015, com isso, gerando redução no custo de
manutenção. Após todos os serviços realizados são abertas ordens de
serviços, que são assinadas pelo solicitante após finalização dos serviços.
Segue em anexo fotos de alguns serviços realizados pelo setor de
Manutenção.

1
,1
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As atividades desenvolvidas pela Diretoria de Comunicação da
Secretaria Municipal de Educação de Estância/SE atende ao que estabelece a
Legislação.
O trabalho informativo desenvolvido integra o modelo de gestão
municipal, como uma ação dos servidores da respectiva Diretoria, contribuindo
dessa forma para o desenvolvimento das ações da Secretaria e soluções dos
problemas para a construção de um lugar melhor para vivermos, divulgando
todas as atividades desde os programas existentes, como também, de toda a
programação orçamentária e financeira dos valores empenhados até o
respectivo desembolso visando a transparência da aplicação dos recursos
públicos. As atribuições da Diretoria de Comunicação e Arquivo têm como
objetivo:
o

Fazer a Comunicação institucional do órgão,
Coordenar a publicidade informativa da Secretaria;

•

Prestr assistência a titular da Pasta no desempenho de suas

atribuições, como também, aos demais Setores do Órgão, naquilo que se
refere aos atos de comunicação internos e externamente, na compreensão da
relação com a imprensa para possibilitar um melhor acesso às informações da
Secretaria a todos os cidadãos.
•

Gerencia as atividades do Arquivo da Secretaria Municipal de Educação
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A Diretoria é composta pelos servidores Lucas Berto da Silva,
Francisco Assis Nascimento de Almeida e Antônio de Sousa Barbosa.
Durante o ano de 2016 foram prestados diversos serviços dos atos informativos
no plano interno e externo tais como:
Participação nas reuniões no intuito de se fazer a divulgação das
atividades dos programas e projetos pedagógicos como a EJA, MAIS
EDUCAÇÃO, FECULTART, JORNADAS PEDAGÓGICAS, ENCONTRO DAS
FAMÍLIAS DE ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO,
CICLO DE PALESTRAS SOBRE EDUCAÇÃO INCLUSIVA, CICLO DE
PALESTRAS SOBRE EDUCAÇÃO NO TRÂNSITO,

e diversas outras

reuniões, de caráter SINDICAL com os gestores das escolas da Rede Pública
Municipal de Ensino.
>

Visitas às escolas municipais para informar a realidade da sua estrutura

física buscando diagnosticar as necessidades vigentes e fazer a comunicação
por intermédio de slides e fotografias que sempre são anexadas às
informações dirigidas aos setores responsáveis para tornarem as providências
cabíveis. No mesmo dia das visitas são encaminhadas informações relativas à
estrutura das escolas, situação de higiene, segurança e merenda escolar.
>

Visitas às comunidades rurais no intuito de se verificar as condições das

estradas por onde trafegam os transportes escolares para uma melhor
segurança dos alunos que fazem uso dos trajetos.

:1 Durante as visitas esta

Assessoria buscou acompanhar a regularidade e qualidade do transportes
escolares postos à disposição dos alunos e dos servidores a fim dar
conhecimento a titular da Pasta da atuação do Departamento de Transporte.
Visitas às unidades escolares em construção e reforma durante as
visitas procuramos fazer o registro fotográfico do andamento das atividades.
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Desenvolveu e estimulou parcerias entre a SEME e o setor privado, nos
eventos desenvolvidos pela Secretaria, com o intuito dá aproximar a SEME dos
diversos segmentos da sociedade.
Estimulou e acompanhou o desenvolvimento de projetos para redução
de custos da Educação em conjunto com o Departamento de Transporte e
Manutenção.
-

Acompanhamento e registro fotográfico na entrega de bens adquiridos

para as escolas da rede, tanto de bens permanentes como os de consumo,
contribuindo dessa maneira com Departamento de Patrimônio no controle de
registro dos mesmos.
A presença nos atos de recebimento dos produtos da merenda escolar
sempre deixando arquivo dos fatos no intuito de averiguar e aferir a qualidade

da respectiva merenda destinada aos alunos da rede municipal.
Apresentação do Cerimonial nos eventos realizados no âmbito escolar,
encontros e capacitações de profissionais da área, assim corno, produzir
matérias informativas a fim de publicar nos meios de comunicação objetivando
dar conhecimento das ações à: população.
>

Acompanhar a Secretária nos diversos compromissos públicos de

interesse da Administração.
>

No Site Oficial da Administração do Desenvolvimento e no Blog da

Secretaria Municipal de Educação (semestancia.blogspot.com )
(www.estancia.se ,gov.br) - Regularmente são veiculadas matérias prestando
informações das atividades dos programas educacionais desenvolvidos na
rede municipal de ensino, assim como, das inciativas da Secretária na
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condução dos trabalhos no que tange todo órgão, desde aquelas de cunho

administrativo:, cultural e da política educacional.
Jornais impressos e virtuais: constantemente é feito o repasse de
releases aos meios de comunicação locais corno os jornais impressos (O
Piauitinga, Folha da Região, Tribuna Cultural e Jornal O Dia) para a divulgação

em suas edições de matérias vinculadas a Secretaria de Educação. Além
disso, são utilizados espaços no meio impresso e digital como os sites
www.jpinews.com.br , e o blog semastancia.blogspot.com entre outros.
>

Rádio: participação nos programas das emissoras de rádio presentes no

município de Estância (RADIO ABAIS,

ILHA FM e a MAR AZUL) e nas suas
respectivas produções jornalísticas, divulgando informativos rotineiramente das
ações desenvolvidas no âmbito da Secretaria de Educação do Município e
também na ouvidoria e respostas dos reclamos dos ouvintes, usuários e
profissionais da rede.
Arquivo da Secretaria de Educação foi transferido para o prédio do CAIC, o
qual oferece melhores condições para abrigá-lo. Foi realizada ainda a
modernização das atividades com a aquisição de equipamentos de informática:
scanners, computadores e impressora, a fim de digítalizar os documentos,
dando agilidade e segurança na busca e arquivo dos documentos.
7.5 - DiretorIa de Transporte Escolar

O PNATE - Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar,
instituído pela Lei n° 10.880, de 09 de junho de 2004, com o objetivo de
garantir o acesso e a permanência rios estabelecimentos escolares dos alunos
do ensino fundamental público, residentes em área rural que utilizem transporte
escolar, por meio de assistência financeira, em caráter suplementar, aos
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estados, Distrito Federal e municípios. Com a Medida Provisória n° 45512009,
transformada na Lei :n° 11 947, de 16 de junho do mesmo ano, o programa foi
ampliado para toda a educação básica. Os recursos foram na ordem de R$
41.123,59 (quarenta e um mil, cento e vinte e três reais e cinquenta e nove
centavos), referente a dezembro de 2015 e R$ 397140,60 (trezentos e vinte e
oito mil, novecentos e oitenta e oito reais e setenta e dois centavos), relativos a
2016, para serem utilizados e administrados pelo departamento financeiro,
assim como a devida prestação de contas ao FNDE através do SIGPC.

Com a mesma finalidade, isto é, proporcionar auxílio financeiro em
caráter suplementar, o município de Estância em parceria com a Secretaria de
Estado da Educação, firmaram convênio visando custear o oferecimento do
transporte escolar aos alunos do ensino Fundamental e Educação de Jovens e
Adultos da Rede Estadual, residentes na zona rural, que se deslocaram para a
sede do Município. O valor repassado pelo Estado no ano de 2016 foi de, R$
927.90000 (novecentos e vinte e sete mil e novecentos reais), também
administrado pelo departamento financeiro da Secretaria Municipal de
Educação de Estância.

Adequação do orçamento 2016 através de Decreto suplementar;
> Fechamento do exercício 2015 inscrição em restos a pagar;
Pagamento de despesas de exercícios anteriores;
> Formalização de empenhos, liquidações e seus devidos pagamentos;

>

Organização e arquivo dos processos de janeiro a dezembro;
Cumprimento do Fluxo de Caixa Diário, da administração direta da
Secretaria;
Acompanhamento da formalização de convênios com a União e o Estado;
Contabilização e demonstração do comportamento do sistema
orçamentário, financeiro e patrimonial da secretaria;
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Elaboração e encaminhamento das prestações de contas, referentes a
convênios e contratos de repasse, para os respectivos Órgãos
concedentes;
> Informações mensais ao Sisap - Sistema de Auditoria Pública;
Informação anual para Receita Federal através da Dírf - Declaração do
Imposto de Renda Retido na Fonte;
Análise de processos pertinentes aos convênios diretos (FNDEIMEC) e da
SEED Secretaria de Estado da Educação, com suas respectivas
prestações de contas. São eles: PNAE - Programa Nacional de
Alimentação Escolar; PDDE - Programa Dinheiro Direto na Escola; PNATE
- Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (FNDE); PNATE
Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (SEED); Quota do
Salário Educação - (Q.SL).

A busca pela educação de qualidade para todos foi o principal objetivo
das ações executadas em 2016. Tais ações tiveram como foco o acesso, a
permanência e o desempenho no ensino por meio de, entre outras ações da
mesma importância e magnitude, reestrutu ração da Rede Municipal de Ensino,
ampliação do Transporte Escolar; construção de Creches e Pré-Escolas e
valorização dos Profissionais do Magistério e demais Trabalhadores da
Educação.

O Departamento Financeiro da Secretaria Municipal de Educação de
Estância - SEME tem o objetivo de planejar e executar a política financeira e
orçamentária da Secretaria promovendo o equilíbrio entre a receita e a
despesa, para garantir o desenvolvimento do ensino e a qualidade na
prestação dos serviços.
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Neste departamento, a gestão orçamentária e financeira, se dá por meio
do planejamento a médio e longo prazos, do monitoramento constante das
transferências de recursos da União, Estado e o aporte constitucional por parte
do próprio Município, da racionalização de custos e na busca pela eficácia de
suas ações.

Em 2016, do total previsto para a SEME, R$54666955,3.9 (Cinquenta e
quatro milhões, seiscentos e sessenta e seis mil, novecentos e cinquenta e
cinco reais e trinta e nove centavos)., foram utilizados 'R$ 48322.82382
(Quarenta e oito milhões, trezentos e vinte e dois mil, oitocentos e vinte e nove
reais e oitenta e dois centavos), para a execução dos programas 'e das ações
sob sua responsabilidade, de acordo com o quadro a seguir:

AUTORIZADO (LOA+Créít
R$ 54.666.955,39

E mpe nhad o

Empenho L i qu i dado:
Empenho Pago

f.
[

48.322.329'82
48.104.924,18
R$.47101.026,16

O Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de
Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDE') é um fundo de natureza
contábil, de âmbito estadual., e tem como objetivo promover a inclusão sócio
educacional em toda a educação básica.. Os recursos do FUNDEB se destinam
ao financiamento de ações de manutenção e desenvolvimento da etapa da
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educação supracitada, sendo que, nos Municípios, devem ser contemplados os
segmentos da Educação Infantil e do Ensino Fundamental, nos municípios; nos
Estados, o ensino fundamental e médio; e, no Distrito Federal, todas as etapas
da educação básica.
Pelo menos 60% destes recursos devem ser destinados á remuneração
dos profissionais do magistério em efetivo exercício de suas atividades na
Educação Básica e o saldo restante deverá: ser utilizado na manutenção e
desenvolvimento do ensino.
Doravante, o Município, por intermédio da Secretaria Municipal de
Educação, proveniente de saldos de exercícios anteriores, convênios,
transferências constitucionais e impostos, contou com urna receita total de
R$54044976,52(Cinquenta e quatro milhões, quarenta e quatro mil,
novecentos e setenta e seis reais e cinquenta e dois centavos). Desse
montante, R$40.098.051 ,68(Quarenta milhões, noventa e oito mil, cinquenta e
um reais e trinta centavos) foram oriundos do IFUNDEB (repasses
constitucionais, restituições e rendimentos sobre aplicação financeira). Destes
recursos, foram destinados ao pagamento das Profissionais do Magistério da
Rede Municipal de Ensino, o valor de R$27;670.444,08(vinte e sete milhões,
seiscentos e setenta e um mil, quatrocentos e quarenta e quatro reais e oito
centavos), representando um percentual aproximado de 69,00% (sessenta e
nove pontos percentuais) dos recursos do fundo, demonstrando o investimento
nos últimos anos, conforme tabela n° 01.

Tabela 01 - Progressão de Percentual de Aplicação do FUNDEB no pagamento
dos Profissionais do Magistério

TOTAL
ANO

TRANSFERÊNCIAS
DO FUNDEB

%

VALOR APLICADO

[

VARIAÇÃO

COM REMUNERAÇÃO

VARIAÇÃO

DOS

DO PROFISSIONAL

DA

RECURSOS _MAGISTERIO

DESPESA

1

APLICADO

[___J
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2011

28.792.77264

16,3%

17.936.724,67

15,7%

62,30%

2012

29.765.42817

3,38%

18068815,51

0,74%

60,70%

2013

33.774.65070

13,5%

23677348,02

31,0%

7001%

2014

35.472.145,79

05,0%

24.846.511,75

04,9%

70,00%

2015

37.642.649,69

06,0%

26.269.516,24

05,7%

7000%

2016

40.062.194,71

6,42%

27.670.444,08

05,33%

68,96%

lIIW1[*J*1IIaJW*
O salário-educação (QSL - Quota Salário Educação), instituido em
1964, é uma contribuição social destinada ao financiamento de programas,
projetos e ações voltados para o financiamento da educação básica pública e

que também pode ser aplicada na educação especial, desde que vinculada à
educação básica.
A Prefeitura de Estância recebeu o montante de R$ 1 .622.016,04 (Um
milhão, seiscentos e vinte e dois mil, dezesseis reais e quatro centavos),
repassados pelo FNDE mais rendimentos de aplicação financeira no valor de
R$ 13.536,02 (treze mil, quinhentos e trinta e seis reais e dois centavos),
somados a saldo de exercício anterior de R$ 3.032,64 (três mil, trinta e dois
reais e sessenta e quatro centavos) que foram utilizados em complementação
a educação básica municipal, dos quais, foram aplicados em manutenção do
ensino no exercício de 2016, o valor de R$ 1.625.048,68 (um milhão,
seiscentos e vinte e cinco mil, quarenta eoito reais esessenta e oito centavos),
administrados pelo departamento financeiro da Secretaria de Educação.

O Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE objetiva fornecer
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alimentação escolar para os alunos de toda a educação básica matriculados
em escolas públicas e filantrópicas. Em 2016, o município recebeu,
R$144.32400 (cento e quarenta e quatro mil, trezentos e vinte e quatro reais),
relativo ao repasse de dezembro 'de 2015, do qual fora utilizado para pagar
fornecedores que estavam pendentes de 2015. Do repasse de 2016 temos o
montante de R$ 1.183.180,00 (Um milhão, cento e oitenta e três mil e cento e
oitenta reais), sendo que o investimento em valores na alimentação escolar foi
de R$1.170.296,06 (um milhão, cento e setenta mil, duzentos e noventa e seis
reais e seis centavos), desse valor foram quitados a fornecedores
R$1.152.776,06 (um milhão, cento e cinquenta e dois mjl, setecentos e setenta
e seis reais e seis centavos) e o saldo restante está incluída em restos a pagar.
Os recursos provenientes do FNDE são calculados conforme informação no
censo escolar do ano que antecede o exercício atual, conforme tabela 2.
Tabela 02 - Base utilizada para formalização da receita do PNAE,
Rede Municrpal

Total

Ano

Educação .de Jovon'
Adultos (EJA)

Creche
:•.

.

.

.

.

.:

Ensno Fundamental
:..

.

..

Pre Escota
.... .. ...

..

..

AtUh)

Aluno(s)

Aluno(s)

2012

658

1816__-

8,320

1.349

12.143

2013

612

1,497

7.850

1.318

11,277

2014
.

635

1.700

7.481

1.306

11123

2015

837

1.332

7.273

1.313

10.755

Aluno(s):Aluno(s)

FONTE: IiNEP
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1 - AÇOES DO DEPARTAMENTO DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR EM 2016
1.

FISCALIZAÇÃO NAS ESCOLAS E ACOMPANHAMENTO DA

EXECUÇÃO DOS CARDÁPIOS

O Departamento de Alimentação Escolar tem como atribuição a
fiscalização das unidades escolares

quanto à 'execução do programa e

cumprimento dos cardápios.

-J1

4

Zzr

-
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1

3.PARTICIPAÇÃo EM PROJETO DESENVOLVIDO NA ESCOLA DOM JOSÉ
BEZERRA C:OUTINHO COM 0 TEMA: IMPORTÂNCIA DA ALIMENTAÇÃO
SAUDÁVEL E PRÁTICA DEATIVIDADE FÍSICA
No intuito de realizar ações de educação alimentar e nutricional para a
comunidade escolar, a escola promoveu um projeto com o tema Alimentação
Saudável e tivemos ainda a parceria e colaboração de urna estagiária de
nutrição no evento.
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4. DESENVOLVIMENTO DE PROJETO DE EDUCAÇÃO NUTRICIONAL COM
AS CRIANÇAS DA CRECHE MARIA DE OLIVEIRA LIMA (CRECHE ELÍSIO
MATOS)
1%

1ItiJ! *1* 1V[ff

SECRETARIA MUNICIPAL
1I!ÁW

S. ELABORAÇÃO DE

UM RELATóRIO

TÉCNICO A RESPEITO DAS,

DESCONFORM IDADES APRESENTADAS NAS

TOCANTE

ESCOLAS MUNICIPAIS NO:
AS ÁREAS QUE SERVEM PARA A MANIPULAÇÃO DOS

ALIMENTOS QUE SÃO SERVIDOS NA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,.:
O intuito deste relatôrio foi apontar as desconformidades, assim corno
sugerir ações corretivas para urna situação ideal de segurança alimentar e
nutricional para os educandos.

A fim de se analisar a aceitabilidade das preparações oferecidas pelo
cardápio da alimentação escolar do município, foram realizados as testes de
aceitabilidade em unidades de ensino do município.
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PREFEITURA DE ESTANCIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO

Durante o ano letivo de 2016, foram desenvolvidas várias ações relacionadas
ao Assessiria de Recursos Humanos, imprescindíveis ao andamento das
atividades no setor:
Realização de levantamento das necessidades de servidores e

o

professores nas unidades escolares;
Recebimento e conferência de documentos para contratação de

o

professores e outros servidores;
Preenchimento de formulário para contratação de professores e
outros servid ores;

•

Elaboração de Contratos de Prestação de Serviço Temporário;
Encaminhamento dos professores e servidores contratados para
atuar nas unidades escolares;
Atendimento ao público em geral;
Recebimento de Requerimentos dos servidores solicitando:
Licença Prêmio, Licença Sem Vencimentos, Licença para Estudo,
Licença Médica, Licença Maternidade, Permuta, Mudança de Nível,
Exoneração do Cargo, Mudança de Lotação, Fichas Financeiras,
Ampliação de Carga Horária, Revisão de Carga Horária e outros;
•

Elaboração das Folhas de Pagamento (Estatutáríos Cargos

Comissionados e Contratados);
•

Confecção de ofícios em geral;

e

Expedição de Declarações Funcionais:

•

Preenchimento do Anexo II, 111, VIII e XXXI, da Previdência Social,

onde trata da Relação das Remunerações de Contribuição referente à
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Certidão de Tempo de Serviço, tomando como base o CNIS (Cadastro

Nacional de Informações Sociais) e Fichas Financeiras dos servidores
que solicitaram tal serviço;
Confecção, recebimento e conferência dos Pontos Escolares e da
SEME;
Solicitação de Portaria de: Nomeação, Exoneração e Cessão;
Abertura de Pastas Funcionais;
Revisão nas pastas funcionais dos professores e servidores da
rede;
Atualização das pastas funcionais dos servidores que saíram do
estágio probatório e se tornaram estáveis;
Organização do Arquivo;
Troca das pastas funcionais antigas dos professores, técnicos e
psicopedagogos;
o

Envio e consulta de documentos nos arquivos da SEME e da

Prefeitura;
Remanejamento de servidores;
Controle de férias dos funcionários;
Expedição de documentos para o Fórum, relacionado a processos
judiciais de servidores;
Agendamento do Servidor ao INSS para Auxilio-doença;
Separação e distribuição de Declaração Anual de Rendimentos
(Imposto de Renda);
Conferência de rescisão dos servidores contratados, Cargos
comissionados e efetivos que solicitaram exoneração;
82
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•

Anotações nas Carteiras de Trabalho dos Trabalhadores

Contratados;
Liberação de FGTS dos contratados;
•

Levantamento de dados para elaboração do Educacenso - 2016;

•

Acompanhamento e análise dos números publicados no Censo

Escolar/2016;
•

Comparativo das médias divulgadas pelo INEP de todos os

municípios do Estado, analisando a colocação de Estância/SE;
•

Encaminhamento de professores para constatação do estado de

saúde para Médico do Trabalho;
•

Desenvolvimento de trabalhos estatísticos referente às matrículas

anuais de alunos das escolas municipais;
•

Elaboração e montagem de Banco de dados dos professores das

escolas municipais;
Análise das cargas horárias e disciplinas dos professores lotados
nas escolas da rede municipal;
•

Controle de solicitação e entrega de vale-transporte para os

servidores;
Encaminhamento de Processo Administrativo para as comissões;
• Fornecimento de informações necessárias à elaboração de
Pareceres Jurídicos;
•

Prosseguimento e acompanhamento dos requerimentos

protocolados pelos servidores para os órgãos competentes;
•

Acompanhamento dos servidores terceirizados contratados

através da Empresa RAMAC lotados nas unidades de ensino;

w#
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Acompanhamento da frequência escolar dos alunos cadastrados
no Programa Bolsa Família;
o

Alimentação e monitoramento do sistema de informações do

Bolsa Família, quanto a frequência dos alunos;

Lotação de servidores nas Unidades de Ensino, de acordo com a
necessidade;
Encaminhamento para o arquivo da SEME,

documentos

referentes aos servidores efetivos, contratados e cargos comissionados
que passaram para o quadro inativo.

O suporte é dado em diversas áreas (problemas de redes, consertos de
máquinas, acompanhamento nos sistemas contratados). Atualmente 90% das
escolas tem Internet, sendo elas, urbanas ou rurais, através dos projetos,
Banda Larga nas Escolas (Acesso ADSL), Empresa 01 Telecomunicações e 39
da Empresa Vivo.

É importante ressaltar que a tecnologia é algo que vem tomando uma
imensa proporção em nossa sociedade e com isso, reflete-se em urna cultura
informatizada. Assim, o acesso a essa abundância de informações e
conhecimentos, disponíveis pelas TIC's (Tecnologias da Informação e
Comunicação) tem apoiado as práticas de ensino de diversos professores em
sala de aula. Na nossa Rede Municipal de Ensino, possui 18 escolas que
contemplam laboratórios ou saias de informáticas, 35 escolas com conexão de
internet (01. VIVO, Satélite).

eW
DE ESTÂNCIA
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O uso das TJC's no espaço escolar possibilita dinamizar as aulas;
estimular o nosso alunado ás novas descobertas e a produção de novos
conhecimentos; oferecendo recursos de mídia para que possam renovar o
processo de ensino-aprendizagem, permitindo-lhes que estudem com mais
entusiasmo.
O uso pedagógico desse potente mecanismo propicia contribuições
significativas, veiculados a projetos educacionais, metodologias aplicadas em
sala, servirá corno uma das ferramentas de aprazível acessibilidade ao ensino.
Dito isso, não basta somente que a escola tenha as tecnologias. É
preciso saber utilizá-las de modo que elas sejam bem aproveitadas no
ambiente escolar. Acredito que este seria um meio para as desigualdades
sociais serem reduzidas, já que o acesso :. inclusão digital, por meio da escola,
contribuiria para que os alunos tivessem mais oportunidades.
No ano de 2016, realizamos na Rede Municipal de Ensino o Curso de
Redes de Aprendizagem, ministrado pela professora Rosalina Rosendo, tendo
carga horária de 40h na modalidade sernipresencial, no período que
compreende de agosto a dezembro do corrente. O mesmo foi realizado em
parceria com a Secretaria Estadual de Educação, tendo como público alvo os
profissionais de ensino, totalizando 50 inscritos. O objetivo do curso é promover
odesenvolvlrnento de habilidades para a realização de um trabalho pedagógico
capacitado para o uso significativo das tecnologias na educação, com a
utilização das redes sociais.
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VIII - CONSIDERAÇÕES FINAIS

Através deste Relatôrio de Gestto pi cuiarnos enfocar, de forma r.esuniida, os principais
aspectos decorrentes da execução orçamentária, fln.21nC:Ci ra e patrimonial do exercício de
2016. Com uma análise dos anexos integrantes desta Prestação de Contas, é possível
obter uma visão mais detalhada sobre toda a movimentaçíto dos bens e recursos
públicos ocorrida no período.

ESTÂNCIA/SE, 30 de dezembro de 2016.
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