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RELATORIO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAcÅ 0,

CULTURA,TURISIIEO E ESPORTES。

PROGRAMAcÅ O ANUAL DA

SECRETARIA DE EDUCAcÅ0

AN0 2019

PROGRADIAS

PDDE: PROGRAMA DINHEIR0 DIRETO NA EsCoLA.

o PDDE consiste na assist€ncia financeira ds escolas ptblicas da

educagdo b6sica das redes estaduais, municipais e do Distrito Federal e ds

escolas privadas de educagro especial mantidas por entidades sem fins
lucrativos. o objetivo desses recursos 6 a melhoria da infraestrutura fisica e

pedag6gica, o reforgo da autogestdo escolar e a elevagdo dos indices de

desempenho da educagEo b6sica. os recrusos do programa s6o transferidos de

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

Responsdvel pelo programa: Gestores das Unidades Escolares.
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PDDE: ESCOLA DO CAMPO

A ag6o denominada 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 garantir a manutengdo, conservagio, reparos e ou pequenas ampliagdes em

suas instalagdes, bem como a aquisigdo de mobili6rio escolar, refeit6rios

escolares e utensilios de cozinha e outras ag6es de apoio com vistas d realizagEo

de atividades educativas e pedag6gicas coletivas requeridas pelas escolas de

educagIo b6sica.

Responsivel pelo programa: Gestores das Unidades Escolares.

PDE:PLANO DE DESENVOLⅥ PIENTO DA ESCOLA.

O Plano de Desenvolvimento da Escola (PDE-Escola) auxilia a escola

priblica, pois trata-se de planejamento estrat6gico em que a escola investe em

sua qualificagdo para oferecer mais qualidade de ensino ao estudante,

aumentando a aprendizagem escolar. O PDE-Escola auxilia as equipes a

trabalhar com os mesmos objetivos e em busca de resultados comuns,

reconhecendo que os ambientes sociais estiio em constante mudanga.

Responsivel pelos programas:Gestores das Unidades Escolares.
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PROGRAMA ALFABETIZAR COM SUCESSO.

O Programa Alfabetizar com Sucesso 6 um Programa da Secretaria de

Educag6o do estado de Pemambuco, em parceria com a Secretaria de Educagdo

do municipio, cujo objetivo 6 melhorar a qualidade do ensino das s6ries iniciais

de Ensino Fundamental, visto que o mesmo tem um acompanhamento

sistemitico e gerenciamento de dados mensalmente com hchas de

acompanhamento da leitura e escrita e acompanhamento mensal dos alunos. O

mesmo 6 gerenciado pelo Instituto Ayrton Senna com a insergdo mensal dos

dados coletados, juntamente com a Secretaria de Educagio de pemambuco e a

GRE Vale do Capibaribe (Limoeiro).

Responsivel pelo programa: Fabiana Barbosa de Andrade Miranda

PROGRAMA CRIANCA ALF'ABETTZADA

O Programa Crianga Alfabetizada 6 um programa da Secretaria de

Educagio do estado de Pernambuco, em parceria com a Secretaria de Educag6o

do municipio, cujo objetivo 6 a melhoria na aprendizagem na educagdo infantil e

no lo e 2o anos do Ensino Fundamental, e garantir a alfabetizagdo, at6 os 7 (sete)

anos de idade, de todas as criangas da rede priblica em pemambuco, com

promogSo de ag6es nos municipios.

Respons{vel pelo programa: Valmira Matias da Silva

PNATE: PROGRAMA NACIONAL DE APOIO Ao TRANSPORTE

DO ESCOLAR.
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Foi instituido pela Lei n' 10.880, de 9 dejunho de 2004, com o objetivo

de garantir o acesso e a perman€ncia nos estabelecimentos escolares dos alunos

do ensino fundamental priblico residentes em 6rea rural que utilizem transporte

escolar, por meio de assist6ncia financeira, em car6ter suplementar, aos estados,

Distrito Federal e municipios.

PROGRAⅣIA CAⅣIINHO DA ESCOLA

Foi criado pela Resolugdo no 3, de 28 de margo de 2007, e consiste na

concessEo, pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econdmico e Social

(BNDES), de linha de cr6dito especial para a aquisigdo, pelos estados e

municipios, de 6nibus, miniOnibus e micro-6nibus zero quildmetro e de

embarcag6es novas.

Responsivel pelos programas: Patricia Maria pessoa Figueir6a.

PNAE: PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO

ESCOLAR.

E um programa de assist6ncia financeira suplemurtar com vistas a

garantir no minimo uma refeigEo di6ria aos alunos benefici6rios. A criag6o do

Pnae ocorreu em 1.983. Contudo, a origem do mesmo remonta d 1.954, com a

Campanha da Merenda Escolar, no govemo de Getrilio Vargas.

Respons{vel pelo programa: Erika Shirley Bezena de Souza
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ENCONTROS PEDAGoGICOS

No periodo letivo de 2019 ser6o realizados v6rios encontros

pedag6gicos cujo objetivo maior foi fortalecer ag6o reflexiva do educadoq

frente d necessidade de intervir no fazer pedag6gico.

Vale salientar que estes encontros ser6o propiciados pela

consultoria que presta servigos a este municipio e realizado 0l encontro de 02
dias no primeiro semestre e 0l enconfio de 02 dias no segundo semestre.

REUNIOES

A Secretaria tambem esteve atenta aos probremas das Unidades
Escolares, fazendo reuni.es com a comunidade para ouvir e prestar
esclarecimentos, quanto o funcionamento e a din,mica de vida escolar.

ACOMPANHAMENTO DOS CoNSELHOs ESCoLARES

Durante O Ano letivO de 2019 serao realizadOs v`HOs encOntros

com os diretOres e supervisOres responsiveis pelas Escolas da rede para avaliar a

hn9aO dos conselhos Esc01ares e sua impOttncia na cOmunidade esc01ar.
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ACOMPANHAMENTO DAS ESCOLAS

Uma vez que cada Supervisor foi designado ao acompanhamento

das Escolas, que compdem a estrutura educacional vigente em nosso municipio,

assim como o ffabalho dos professores no exercicio de sua doc6ncia, desta

forma, todas as unidades de Ensino foram 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 pedag6gica e gestora

foram acompanhados pelo Setor pedag6gico da Secretaria Municipal de

EducagSo de forma efetiva, atrav6s de mecanismos de avaliag6o e de suporte

pedag6gico ao longo de todo ano letivo.

SIMAEV

Sistema Municipal de Avaliag6o Educacional de Vertentes _

Avaliag6o Interna aplicada em toda Rede Municipar de Ensino, que tem denfie
suas finalidades a de potencializar a efetividade das intervengOes realizadas

durante o ano letivo pelo Setor pedag6gico em busca da melhoria da EducagEo

prestada por nosso municipio na Rede Municipal.

PreparAgf,o

Aul0es preparat6rios para as avaliagOes extemas _ Ofertado aos

alunos do 9" ano da Rede Municipal de Ensino, com palestras motivacionais e

aulas diferenciadas ministradas por professores especializados.
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A Secretaria de Educagdo, Cultura, Turismo e Esportes, tamb6m

participou de forma signihcativa nas festividades e comemorag6es previstas no

calendiirio escolar, bem como promoveu eventos na 6rea de Esportes:

D Carnaval - EDUCAFOLIA

) Piiscoa

) Dia das mfles 2019

) 56oJo6o2019

D Dia dos pais

D Dia dos estudantes

) Jogos Escolares

F Festividades folcl6ricas

) Deshle civico - Na zona Urbana e nos Distritos

) Emancipagio Politica do Municipio

) Corrida da Independ€ncia

D Campeonato Municipal de Futebol Masculino

) Campeonato Municipal de Futsal Masculino

) Campeonato Municipal de Futsal Feminino

D Dia das criangas

) Dia do professor

) Natal - Magia do Natal

―Secretaria de Educ"aO_


