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Ac6Es EXECUTADAS NA SECRETARIA DE EDUcAcAo

AN0 2015
AC6ES
Plano Municipal de EducagSo

A

Secretaria Municipal de Educagio finalizou em 2015 o
Plano Municipal de Educaqio de acordo com o Plano Nacional e
Estadual de Educagio, envolvendo toda Rede Municipal e as entidades
pirblicas e privadas do Municipio.
Encontros Pe&g6gicos

No periodo letivo de 201 5 foram realizados v6rios encontros
pedag6gicos cujo objetivo maior foi fortalecer ag6o reflexiva do
educador, frente i necessidade de intervir no fazer pedag6gico.
Vale salientar que estes encontros foram propiciados pela
consultoria que presta servigos a este municipio e realizado 0l enconho
de 03 dias no primeiro semestre e 0l encontro de 02 dias no segundo
semestre-

Reuni6es

A

Secretaria tamMm esteve atenta aos problemas das
Unidades Escolares, fazendo reuni6es com a comunidade para ouvir e
prestar esclarecimentos, quanto o funcionamento e a dindmica de vida
escolar.

Acompanhamento dos Conselhos Escolares

Durante o Ano letivo de 2015 foram realizados vdrios
encontros com os diretores e supervisores respons6veis pelas Escolas da
rede para avaliar a fun9io dos Conselhos Escolares e sua importAncia na
comunidade escolar.
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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 trabalho dos professores no
exercicio de sua doc€ncia, desta form4 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 alturos em sala de aula, assim como a aplicag6o de testes
semestralmente para
acompanhamento dos alunos e um melhor
atendimento ds necessidades dos mesmos.

o

Aulas Atividades

Todos os meses foram oportunizadas as aulas atividades,
onde o desenvolvimento da mesma tomou-se num espago de troca de
experiencia e reconstrugeo do conhecimento, face ao estudo das diretrizes
educacionais em vig6ncia.
Feslas

A

Secretaria de EducagSo, tamb6m pa(icipou de forma
significativa nas festividades e comemoraq6es previstas no calend6rio
escolar como:
Camaval
Dia das mies
Festas juninas
Dia dos pais
Dia dos estudantes
Desfile civico
Dia das criangas
Dia do professor
Festividades folcl6ricas
Emancipagio Politica do Municipio
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PNAIC: Paclo Nacional pela Alfabetizaeao na ldade Certa.

O Pacto Nacional pela Alfabetizagao na ldade Ceda 6 um mmpromisso
formal assumido pelos governos fedeIal, do Distrito Federal, dos estados e
municipios de assegurar que todas as crianqas este.jam atfabetizadas at6 os
oito anos de idade, ao final do 30 ano do ensino fundamental.
Respon3Syel pelo programa: Valdirene Moura da Situa.

PDDE: Programa Dinheiro Direto na Escola.

O PDDE mnsiste na assistCncia financeira as escolas p0blicas

da

educa€o basica das redes estaduais, municipais e do Distrito Federal e as
escolas privadas de educagao especial mantidas por entidades sem Iins
lucrativos. O objetivo desses recursos 6 a melhoria da infraeslrutura fisica e
pedagogica, o reforgo da autogestao escolar e a elevagao dos indices de
desempenho da educagao basica. Os recursos do programa sao transferidos
de acordo com o nrmero de alunos, de acordo com o censo es@lar do ano
anterior ao do repasse.

Responsevel pelo programa: Gestores das Unidades Escolares.

PDDE: ESCOLA DO CAMPO

A agao denominada POOE ESCOLA DO CAMPO - programa Dinheiro
Direto na Escola para auxilio as esmlas do campo, tem por obietivo promover
a melhoria da qualidade do ensino nestas escolas, por meio do repasse de
recursos para garantir a manutengSo, conservagao, reparos e ou pequenas
ampliag6es em suas instalag6es, bem como a aquisigao de mobilierio escolar,
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refeit6rios escolares a utenellios de cozinha e outras agoes de apoio com vistas
a realiza9eo de atividades educatavas e pedag6gicas coletivas requeridas pehs
escolas de educagao b6sica.

Responsavel pelo progEma: Gestores das Unidades Escolares.

PDE: Plano de Desenvolvimento da Escola.

O Plano de Desenvolvimento da Escola (PDE-Escola) auxilia a escola
poblica, pois trata-se de planejamento estrat6gico em que a escola investe em
sua qualificagao para oferecer mais qualidade de ensino ao estudante,
aumentando a aprendizagem escolar. O POE-Escola auxilia as equipes a
trabalhar com os mesmos objetivos e em busca de resultados comuns,
reconhec€ndo que os ambientes sociais estao em constante mudanga.
Responsivel pelos programas: Valdirene Moura da Silva.

PROGRAMA MA|S EDUCAqAO

O Programa Mais Educagao, instituido pela Portaria lnterministerial no
17n007 e regulamenlado pelo Oecreto 7.083/10, constitui-se mmo estrategia
do Ministerio da Educa€o para induzir a ampliagao da jomada escolar e a
organizagao curricular na perspectiva da Educagao lntegral.
As escolas das redes p0blicas de ensino estaduais, municipais e do Distrito
Federal fazem a adesao ao Prcgrama e, de acordo com o projeto educativo em
curso, optam
desenvolver atividades
macrocampos de
acompanhamento pedag6gico; educagao ambiental; esporte e lazer; direitos
humanos em educagao; cultura e artes; cultura digital; promo€o da sa0de;
comunicagao e uso de midias; investigaQao no campo das ciencias da natureza
e educagao economica.

por

nos

Responsivel pelo prog.ama: Andreza Estefany da Silva Oliveira.
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PROGMMA ALFABETIZAR COM SUCESSO.
O Programa Alfabetizar com Sucesso, 6 um Programa da Secretaria de
Educagao do estado de Pemambuco, an parceria com a Secretaria de
Educagao do municipio, cuio objetivo 6 melhorar a qualidade do ensino das
s6ries iniciais de Ensino Fundarnental, visto que o mesrno tern um
acompanhamenlo sistematico e gerenciamento de dados mensalmente com
fichas de acompanhamento da leitura e escrita e a@mpanhamento mensal do6
alunos. O mesmo 6 gerenciado pelo lnstituto Ayrton Senna com a insergao
mensal dos dados coletados, juntamente com a Secretaria de Educagao de
Pernambuco e a GRE Vale do Capibaribe (Limoeiro).
Responsayol polo prcgrama: Fabiana Barbosa de Andrade Miranda

PROGRAMA SE LIGA PERNAMBUCO.

O programa, criado em 1999, 6 emergencial e a.iuda a conigir o fluxo
escolar do Ensino Fundamental combatendo o anatfabetismo nas primeiras
series, al6m de conlribuir para a diminuigeo da evasao escolar.

Re3pon3evel p€lo programa: Zuleik Cavalcanti.

PNATE: Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar.

Foi instituido pela Lei no '10.880, de I de junho de 2004, com o objetivo
de garantir o acesso e a permanCncia nos estabelecimenlos escolares dos
alunos do ensino fundamental piblico residentes em area rural que ulilizem
transporte escolar, por meio de assistCncia financeira, em caraler suplementar,
aos estados. Oislrito Federale municipios.

PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA
Foi criado pela Resolugao no 3, de 28 de marqo de 2007, e consisle na
concessao, p€lo Banco Nacional de Desenvolvimento Economico e Social
(BNDES), de linha de credfto especial para a aquisigao, pelos estados e
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municipios, de 6nibus, minionibus e mbro-onibus zero quilometro

e

de

embarcag6es novas.

Responsevel pelos programas: Patricia Maria Pessoa Figueiroa.
PNAE: Programa Nacional de Alimentageo Esmlar.
suplernentar com vistas a
garantir no mlnimo uma refeigao di6ria aos alunos beneficiarios. A criagao do
Pnae ocorreu em 1.983. Contudo, a origem do mesmo remofta a 1.9 , com a
Campanha da Merenda Escolar, no govemo de Getolio Vargas.

E um programa de assistencia financeira

Respon3evel pelo programa: Aitton C6sar Moura da Silva.

Vertentes, 05 de janeiro de 20'16
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