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PROGRAMAS E AcOES EXECuTADAS NA SECRETARIA DE

EDUcAcA0
AN0 2018

PROGRAMAS
PNAIC: pacro Nacionar pera Alfab
etizagdona Idade certa.
o pacto Nacionar pera Ar fabetizagd,o na ldade
certa d um compromisso
formal assumido pelos governos
federal, do Distrito Federal,
dos estados e
municipios de assegurar que todas
as criangas estejam alfabetizadas
at6 os oito

anos de idade, ao finar do
30 ano dcl ensino fundarnentar.

Responsdvel pelo programa:
Antonielly cabral de Menezes.

PDDE; programa Dinheiro Direto
na Escola.

o

PDDE consiste na assistdncia financeira
ds escolas priblicas da
educagio b6sica das redes estaduais,
rnunicipais e do Distrito Federal
e ds

escolas privadas
Iucrativos'

o

pedagogica,

de educagio especial mantidas por
entidades sem fins

objetiv.

o

clesses recLlrsos

d a melhoria da infraestrutura fisica

reforqo cra ar,rtogestao escorar

desempenho da educaqao b6sica.

os

e

ea

erevagdo dos indices de
recursos do programa sdo transferidos
de

VERTEilTES t,'AO FOOE PAftAN

acordo com o nfimero de alunos, de acordo crom o censo escolar
do ano anterior
ao do repasse.

Responsivel pelo programa: Gestores das Unidades Escolares.

PDDE: ESCOLA DO CAMPO

A agdo denomittada PDDE ESCOLA DO CAMPO

- Programa Dinheiro

Direto na Escola para auxilio ds escolas do campo, tem por objetivo promover
a
melhoria da qualidade do ensino nestas escolas, por meio do repasse de recursos
para gamntir a manutenqio, conseruagio. reparos e ou pequenas
ampliag6es em

suas instalag6es, bem corno

a

aquisigdo cle rnobili6rio escolar, ref'eit6rios

escolares e utensilios de cozinha e outras aE6es de apoio com vistas
d realizag6o

de atividades educativas e pedag6gicas coletivas requeridas pelas escolas de
educaqio bdsica.
Respons6vel pelo programa: Gestores das Unidades Escolares.

PDE: Plano de Desenvolvimento da Escola.

O Plano de Desenvolvimento da Escola (PDE-Escola) auxilia a escola
priblica, pois trata-se de planejamento estratdgico em que a escola investe em

sua qualificaqdo para oferecer mais qualidade de ensino ao
aumentando

a

aprendizagem escolar.

estudante,

O PDE-Escola auxilia as equipes

a

VERIENTES ilAO POOE PARAR

trabalhar com

os mesmos objetivos e em busca de resultados comuns,

reconhecendo que os ambientes sociais estdo em constante mudanga.

Respons6vel pelos programas: Valdirene Moura da Silva.

PROGRAMA ALFABETIZAR COM SUCESSO。
O Prograrna Alfabetizar com

Sucesso d um Programa da Secretaria de

Educagio do estado de Pernambuco, em parceria com a Secretaria de Educagdo
do municipio, cujo objetivo e melhorar a qualidade do ensino das sdries iniciais

de Ensino Fundamental, visto que
sistem6tico

e

gerenciamento

o mesmo tem um acompanhamento

de dados

mensalmente

com fichas de

acompanhamento da leitura e escrita e acompanhamento mensal dos alunos. O
mesmo d gerenciado pelo lnstituto Ayrton Senna com a insergio mensal dos
dados coletados, juntamente com a Secretaria de EducagSo de Pernambuco e a
GRE Vale do Capibaribe (Limoeiro).

espons6vel pelo programa: Fabiana Barbosa de Andrade Miranda

PNATE: Prograrna Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar.

Foi instituido pela Lei no 10.880, de 9 de junho de2004, com o objetivo
de garantir o acesso e a permandncia nos estabelecimentos escolares dos alunos

do ensino fundamental publico residentes em 6rea rural que utilizem transporte
escolar, por meio de assist0ncia financeira, em car6ter suplementar, aos estados,

Distrito Federal e municipios.
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PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA
na
Foi criado pela Resolugflo no 3, de 28 de margo de 2007, e consiste
Econ$mico e Social
concessAo, pelo Banco Nacional de Desenvolvimento

pelos estados e
(BNDES), de linha cle credito especial para a aquisigao,
zero quil$rnetro e de
municipios, de oniburs, minionibus e micro-onibus
embarcagOes novas.

Pessoa Figueir6a'
Responsavel pelos programas: Patricia Maria

PNAE: Prograrna Nacional de Alimentaqdo Escolar'

E um Programa de assist6ncia financeira

suplementar colrl vistas

a

garantir no minimo uma refeiqsodi6riaaosalunosbenetlci6rios.Acriaqdodo
do mesmo remonta il 1'954' com a
Pnae ocorteu em l'983. Contudo, a origem

CampanhadaMerendaEscolar,nogovemodeGetulioVargas'
de Souza
Responsivel pelo programa: Erika Shirley Bezerra
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ACOMPANHAPIENTO DAS ESCOLAS
Uma vez que cada Supervisor foi designado ao acompanhamento
das Escolas, que comp6ern a estrutura educacional vigente em nosso municipio,

assim como

o trabalho dos prof'essores no exercicio de sua doc6ncia, desta

forma, todas as Unidades de Ensino fbram visitadas semanalmente, tendo como

mecanismo

de acompanhamento o preenchimento de uma ficha, onde foi

observado o desenvolvimento do mesmo e dos alunos em sala de aula'

Destarte, os alunos, professores, equipe pedagogica

e gestora

foram acompanhados pelo Setor Pedagogico da Secretaria Municipal

de

Educagio de forma efetiva, atravds de mecanismos de avaliagSo e de suporte
pedag6gico ao longo de todo ano letivo.

SIMAEV
Sistema Municipal de Avaliag6o Educacional de Vertentes
que tem dentre
Avaliaqdo Interna aplicada em toda Rede Municipal de Ensino,
realizadas
suas frnalidades a de potencializar a efetividade das interveng6es
melhoria da EducagSo
durante 0 ano letivo pelo Setor Pedagogico em busca da
prestada por nosso municipio na Rede Municipal'

PreparAgio
Aul6es preparatorios para as avaliaq6es externas - ofertado aos
paiestras rnotivacionais e
alunos do 90 ano da Rede Municipal de Ensino. colrl
aulas

d

iferenciadas

m

ini straclas por prot'essores especi al izados.

s
VERTEN.lES NAO POOE PARAR

ACOES

ENCONTROS PEDAGOCICOS
No periodo letivo de 2018 foram realizados v6rios encontros
pedagogicos cujo objetivo maior foi fbrtalecer aq6o reflexiva do educador,
frente d necessidade de intervir no fazer pedagogico.

Vale salientar que estes encontros foram propiciados
consultoria que presta servigos a este municipio e realizado
dias no primeiro semestre e

0l

0l

pela

encontro de 02

encontro de 02 dias no segundo semestre.

REUNIOES
A Secretaria tambdm

esteve atenta aos problemas das Unidades

Escolares, fazendo reuni6es com

a

comunidade para ouvir

e

prestar

esclarecimentos, quanto o fi.rncionamento e a dinArnica de vida escolar.

ACOMPANHAMENTO DOS CONSELHOS ESCOLARES
Durante o Ano letivo de 2018 foram realizados v6rios encontros
com os diretores e supervisores respons6veis pelas Escolas da rede para avaliar a
funqdo dos Conselhos Escolares e sua importdncia na comunidade escolar.
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ACOMPANHAン lENTO DAS ESCOLAS
Uma vez qlle cada Supervisor foi designado ao acompanhamento
em nosso municipio,
das Escolas, que compfiem a estrutura educacional vigente
desta
assim como o trabalho dos professores no exercicio de sua doc0ncia,
tendo como
forma, todas as Uniclades de Ensino tbram visitadas semanalmente,

mecanismo

de acompanhamento o preenchimento de uma ficha' onde foi

em sala de aula'
observado o desenvolvimento do mesmo e dos alunos

Destarte, os alunos, professores, equipe pedagogica

e

gestora

tbram acompanhados pelo Setor Peclagogico da Secretaria Municipal

de

de avaliagflo e de suporte
EducaqSo de tbrma efetiva, atrav6s de mecanismos
pedagogico ao iongo de todo ano letivo'

SIMAEV

sistema Municipal de AvaliagSo Educacional de Vertentes
de Ensino, que tem dentre
Avaliagao lnterna aplicada em toda Rede Municipal
das interveng6es realizadas
suas frnalidades a de potenciaii zar a efetividade
em busca da melhoria da EducagSo
durante o ano letivo pelo Setor Pedagogico
prestada por nosso municipio na Rede Municipal'

PreparA96o

ofertado aos
Auloes preparatorios para as avaliag6es externas com palestras motivacionais e
alunos do 9o ano da Rede Municipal de Ensino,
especializados'
aulas diferenciadas rninistradas por professores

EVENTOS
A Sccretaria de Educa9ao,Cultura)Turislno e Esportes,tambこ

m

participou de forma signiicativa nas festividades e comemora95es preViStas no
calendal・

iO escolar,benl coino promoveu CVentOS na area de Espoltes:

)

Dia dos estudantes

Vertentes,0T de janeiro de 2019'
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- Secret6ria de Educagdo -

