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PNAIC: Pacto Nacional pela Alfabetizageo na ldade Certa.

O Pacto Nacional pela Alfabetiza9ao na ldade Certa 6 um compromisso
formal assumido pelos governos federal, do Distrito Federal, dos estados e
municipios de assegurar que todas as crian9as estejam alfabetizadas at6 os
oito anos de idade, ao final do 3" ano do ensino fundamental.
ResponsAvel pelo programa: Valdirene Moura da Silva.

PDDE: Programa Dinheiro Direto na Escola.

O PDDE consiste na assistencia financeira as escolas p0blicas

da
educagao basica das redes estaduais, municipais e do Distrito Federal e as
escolas privadas de educagao especial mantidas por entidades sem fins
lucrativos. O objetivo desses recursos 6 a melhoria da infraestrutura fisica e
pedag6gica, o reforgo da autogestao escolar e a elevageo dos indices de
desempenho da educagao besica. Os recursos do programa sao transferidos
de acordo com o nimero de alunos, de acordo com o censo escolar do ano
anterior ao do repasse.

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

- Programa Dinheiro
por
para
objetivo promover
Direto na Escola
auxilio as escolas do campo, tem
a melhoria da qualidade do ensino nestas escolas, por meio do repasse de
recursos para garantir a manutengao, conservageo, reparos e ou pequenas
ampliagoes em suas instalagoes, bem como a aquisigao de mobiliario escolar,
refeit6rios escolares e utensilios de cozinha e outras ag6es de apoio com vistas
a realizagao de atividades educativas e pedag6gicas coletivas requeridas pelas
escolas de educagao besica.
A agao denominada PDDE ESCOLA DO CAMPo

Responsavel pelo programa: Gestores das Unidades Escolares.

PDE: Plano de Desenvolvimento da Escola.

O Plano de Desenvolvimento da Escola (PDE-Escola) auxilia a escola
p(blica, pois trata-se de planejamento estrategico em que a escola investe em
sua qualificagao 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 estao em constante mudanga.

Responsavel pelos programas: Valdirene lvloura da Silva.

PROGRAMA IVIAIS EDUCAQAO

O Programa l\ilais Educagao, instituido pela Portaria lnterministerial no
1712007 e regulamentado pelo Decreto 7.083/10, constitui-se como estrategia
do l\4inist6rio da Educaqao para induzir a ampliagao da jornada 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 adeseo ao Programa e, de acordo com o projeto educativo em
curso, optam
desenvolver atividades
macrocampos de
acompanhamento pedagogico; educagao ambiental; esporte e lazer; direitos
humanos em educagao; cultura e artes; cultura digital; promogao da saide;
comunicageo e uso de midias; investigagao no campo das ciCncias da natureza
e educaqao econ0mica.
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Respons6vel pelo programa: Valdirene Moura da Silva.

PROGMMA ALFABETIZAR COM SUCESSOO Programa Alfabetizar com Sucesso 6 um Programa da Secretaria de
Educageo do estado de Pernambuco, em parceria com a Secretaria de
Educagao do municipio, cujo objetivo 6 melhorar a qualidade do ensano das
s6ries iniciais de Ensino Fundamental, visto que o mesmo tem um
acompanhamento sistematico e gerenciamento de dados mensalmente com
fichas de acompanhamento da leitura e escrita e acompanhamento mensal dos
alunos. O mesmo 6 gerenciado pelo lnstituto Ayrton Senna com a insergao
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mensal dos dados coletados, juntamente com a Secretaria de EducaQao de
Pernambuco e a GRE Vale do Capibaribe (Limoeiro).

Responsavel pelo programa: Fabiana Barbosa de Andrade

l\,1iranda

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 estabelecimentos escolares dos
alunos do ensino fundamental publico residentes em area rural que utilizem
transporte escolar, por meio de assistencia financeira, em careter suplementar,
aos estados. Distrito Federal e municipios.

PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA

Foi criado pela Resolugao no 3, de 28 de margo de 2007, e consiste na
concessao, pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Economico e Social
(BNDES), de linha de credito especial para a aquisigeo, pelos estados e
municipios, de 6nibus, mini0nibus e micro-6nibus zero qui16metro e de
embarcag6es novas.

Responsavel pelos programas: Patricia Maria Pessoa Figueir6a.
PNAE; Programa Nacional de Alimentagao Escolar.

E um programa de assistoncia financeira suplementar com vistas

a

garantir no minimo uma refeagao diaria aos alunos beneficierios. A criagao do
Pnae ocorreu em 1.983. Contudo, a origem do mesmo remonta a 1 .954, com a
Campanha da lvlerenda Escolar, no governo de Getilio Vargas.

Respons6vel pelo programa: Ren

Maria Maciel de Albuquerque
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Encontros Pedag6gicos

No periodo letivo de 2016 foram realizados v6rios encontros
pedag6gicos cujo objetivo maior foi fortalecer agSo reflexiva do
educador, ffente d necessidade de intervir no fazer pedag6gico.
Vale salientar que estes encontros foram propiciados pela
consultoria que presta servigos a este municipio e realizado 01 encontro
de 03 dias no primeiro semestre e 0l encontro de 02 dias no segundo
semestre.
ReuniOes

A

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

Acompanhamento dos Conselhos Escolares

Durante o Ano letivo de 2016 foram realizados v6rios
encontros com os diretores e supervisores respons6veis pelas Escolas da
rede para avaliar a fungdo dos Conselhos Escolares e sua importAncia na
comunidade escolar.

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 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, assim como a aplicaqao de testes
semestralmente para
acompanhamento dos alunos
um melhor
atendimento es necessidades dos mesmos.

o

e

Aulas Atividades

Todos os meses foram oportunizadas as aulas atividades,
onde o desenvolvimento da mesma tomou-se num espago de troca de
experi6ncia e reconstrugeo do conhecimento, face ao estudo das diretrizes
educacionais em vig6ncia.
Festas

A

Secretaria de EducagSo, tamb6m participou de forma
significativa nas festividades e comemoraqdes 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

